
Praca Wójta. Kwiecień

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, Dyrektorzy, 
przedstawiam państwu sprawozdanie z działalności Wójta od ostatniej sesji tj. od 29 marca po dziś 
dzień, czyli 13 maja 2019 r. 

1 kwietnia 2019 r.

Otwarcie ofert na zad. pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina”. Spłynęła jedna 
oferta , Transport Towarowy R. Biela, cena 727 795 zł, termin wykonania 21.06.19 r., podpisanie 
umowy nastąpiło 24.04.19 r.

2 kwietnia 2019 r.

 Rada budowy dot. 2. etapu termomodernizacji szkoły w Chróścinie.

 Zarząd OSP, powołanie Komendanta Gminnego w związku z rezygnacją dotychczasowego 
komendanta, terminy zawodów sportowo- pożarniczych, sprawy ogólne.

 Odbiór dachu na świetlicy w St. Grodkowie,

 Podpisałam umowę z Wiesławem Czarneckim, Zakład Remont- Budowl w Otmuchowie na 
wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu klatki schodowej wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w części administr budynku przy Nyskiej 11 w Skoroszycach 
(Zakład Oczyszczania i Wodociągów), cena 19 160 zł brutto, termin do 30.04.19 r.

8.04.19 r.

W ostatnim czasie trwała w Urzędzie Gminy kontrola NIK . Obejmowała działania z zakresu 
kompetencji jst, które są realizowane na podst. prawa administracyjnego. Okres objęty kontrolą 
obejmował lata 2017- 2019 do dnia zakończenia kontroli. ”Ocena ogólna kontrolowanej działalności: 
NIK ocenia pozytywnie wykonywanie przez Wójta zadań objętych przedmiotem kontroli. Wszystkie 
poddane kontroli dobrane celowo decyzje administracyjne, jak i pozostałe zadania i czynności zostały 
zrealizowane przez osoby uprawnione oraz w granicach uprawnień nadanych przez Wójta”.

10.04.2019 r.

W związku z nowym naborem w ramach podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych przewidzianym na czerwiec 2019 r., potwierdziliśmy  gotowość przystąpienia do realizacji
ww. projektu   ostatecznie do  dnia 10.04.2019r. Przewidziana kwota projektu wynosi 5 726 572,00 
zł. na 15 partnerów (ok. 380 000 zł). 

13.04.19 r.

Warsztaty florystyczne- działanie w ramach MBO. Cieszyły się dużą popularnością, frekwencja osób z 
terenu całej gminy.

15.04.19 r.

Z okazji Jubileuszu 15 lat Polski w UE Marszałek Woj. Opol. A. Buła wyróżnił najaktywniejszych 
liderów w gminach, przyczyniających się do pozyskiwania środków unijnych i tym samym aktywnych 
w swych środowiskach i wpływających na rozwój tych środowisk. W naszej gminie – pracownik 
urzędu K. Pierzga, relacja na fb.

16.04.19 r.



Zebranie wiejskie w Sidzinie. Zasady dotacji, terminy, warunki przyłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej części zamykającej skanalizowanie Giełczyc i 1. części Sidziny od dr kraj. Spotkanie w 
spokojnej atmosferze zrozumienia konieczności dbania o środowisko i szeroko pojętą ekologię. 
Merytoryczne pytania, na które mieszkańcy otrzymali zadawalające ich odpowiedzi.

17.04.19 r.

Spotkanie z Prezes PKS w związku z „Piątką Morawieckiego” i przygotowaniami do nowego rozkładu 
kursów spowodowanego likwidacją na mocy reformy oświaty gimnazjów.

19.04.19 r.

Zrealizowane zostało zad. pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoroszycach przy ul. Polnej w 
ramach umowy nr 97/2019. Cena 15 990 zł brutto.

24.04.19 r.

 Spotkanie w urzędzie z osobami decyzyjnymi cementowni Górażdże. Rozmowy o przyszłości 
gminy, kopalnia odkrywkowa w obrębie Sidzina, na terenach gminnych też, perspektywa lat 
2025- 2030. 

 Na zaproszenie Marszałka Woj. Opol P. Andrzeja Buły uczestniczyłam w gali w Filfarmonii 
Opols, gdzie, muszę przyznać z satysfakcją, gm. Skoroszyce została wyróżniona w dziedzinie 
„Partnerstwo bez granic”. Z rąk Marszałka otrzymałam wyróżnienie dla gm. Skoroszyce 
„Opolska Gwiazda Europy”.

25.04.19 r.

Spotkanie z Sołtys, Radnymi RG Sidziny i RS w sprawie konsultacji zagospodarowania centrum 
sołectwa.

28.04.19 r.

Na zaproszenie Związku Górali, Zarządu Głównego reprezentowałam gminę w obchodach 100 lat 
Związku Górali w Szaflarach, był obecny także Zarząd Oddziału Górali Żywieckich gm. Skoroszyce, 
górale gościli Prezesa RM, P. Premier B. Szydło, więcej na fb.

29.04.19 r.

Walne zebranie Nys Księstwa Jezior i Gór.

1-3.05.19 r.

Święta majowe, rocznica Konstytucji 3 Maja, drugiej w świecie, 1. w Europie postępowej, 
nowoczesnej na ówczesne czasy- XVIII w, msze św. za Ojczyznę, dziękuję wszystkim Państwu za 
świadectwo patriotyzmu, 2 maja – festyn w Mroczkowej, 4 maja – św. Floriana, patrona strażaków, 
dziękuję za Państwa aktywność.

7.05.19 r.

 Uroczystości pod pomnikiem, dziękuję P. Dyr. Marfianemu, P. Przew H. Sokołowskiemu i P. 
Kier GZEASiP P. T. Koseckiemu za przewodnictwo.

 Spotkanie z przedstawicielami KGW 10 sołectw + Klub Seniora w związku z organizacją  
święta góralskiego w naszej gminie.

 II Gala Samorządowa OSP, pozdrowienia od Marszałka Woj. Opol. A. Buły, nagroda dla 
druhów strażaków 1 000 zł, więcej na fb.

8.05.19 r.



Spotkanie dotyczące kwestii przedszkola w Skoroszycach. Wypracowanie porozumienia w tej 
sprawie. Zlecamy koncepcję rozbudowy budynku szkoły tak, żeby utworzenie zespołu szkolno-
przedszkolnego nie pogorszyło warunków pracy uczniów. W tym roku szkolnym doraźny remont 
przedszkola dla poprawy warunków istniejących tak, jak oczekują tego rodzice.

10.05.19 r.

Pożegnaliśmy na zawsze długoletniego Wójta naszej gminy śp. Franciszka Kusia, osobę wyjątkową, 
której zaangażowanie, otwartość na ludzi, otwartość na świat i jego sprawy, aktywne starania przez 
długie lata służyły nasze wspólnocie gminnej. Dziękuję Druhom Strażakom i Państwu za Państwa 
obecność w ostatniej drodze śp. Wójta F. Kusia.

11.05.19 r.

Festyn strażacki w Skoroszycach, cel – zakup sztandaru, dziękuję za zaproszenie.

12.05.19 r.

Obchody Dnia Strażaka w Sidzinie z uroczystą mszą św., dziękuję za zaproszenie.

13.05.19 r.

W UM trwa w tej chwili spotkanie z okazji Jubileuszu 15 lat w UE, Marszałek A. Buła wyróżnił Gm. 
Skoroszyce za pozyskanie z sukcesem środków europejskich na rozwój edukacji w Woj. Opols. 
Ponieważ Dyr. szkoły w Sidzinie P. A. Harasiuk jako pierwsza implikowała środki unijne w projektach 
unijnych, to właśnie P. Dyrektor reprezentuje nas jako gminę na tej gali. Z dużą satysfakcją informuję 
Państwa, że Gm. Skoroszyce w latach 2015 – 2019 wzbogaciła ofertę edukacyjną dla uczniów o 
4 113 380 zł, realizując następujące projekty:

1. Z funduszy RPO Woj. Opol w szkole w Chróścinie i Skoroszycach za kwotę 2 058 111 zł.

2. Z funduszy RPO Woj. Opol w szkole w Sidzinie za kwotę 1 449 818 zł.

3. Erasmus+ w gimnazjum na kwotę 93 578 zł.

4. Z funduszu RPO Woj. Opol w przedszkolu w Sidzinie na kwotę 511 873 zł.

Oferta edukacyjna służy dzieciom i młodzieży, rozwijając ich pasje, samodzielne myślenie, kształci 
współczesnego Europejczyka, który poznaje nie tylko swój kraj, ale także inne kraje Europy i  ich 
kulturę.

Na koniec chcę powiedzieć o szerokiej ofercie GOK: wyjazd do teatru, konkursie piosenki dla dzieci o 
wiośnie, w związku z okresem Wielkanocnym- konkursy na palmę, na kartkę świąteczną, na pisankę z 
nagrodami i wystawą prac, spotkania autorskie z pisarką M. Zoltaszek, zabawa wiosenno- 
Wielkanocna dla dzieci z poszukiwaniem słodkości.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali w pracy na rzecz naszej Malej 
Ojczyzny. Szczególnie dziękuję: 

 P. Sołtysowi St. Grodkowa M. Niedzielskiemu za Pana zaangażowanie, odwodnienie świetlicy 
to Pana inicjatywa, skrzyknięcie ludzi, po stonie podatnika jedynie zakup materiałów.

 P. Sołtys Giełcyc W. Hacz- Biedzie, rzeczywiście  Giełczyce pięknieją, Wasz wspólny z P. Radną 
wniosek do FIO przeszedł, otrzymaliście dofinansowanie, myślę, że należycie Państwo go 
spożytkujecie, aby służył mieszkańcom.

 P. Sołtysowi a zarazem Radnemu Mroczkowej K. Winnikowi za akcję porządkowania 
wiosennego sołectwa i organizacji festynu 2 maja, centrum Mroczkowej coraz ładniejsze.



Pozostając z szacunkiem –

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak


