
Sprawozdanie Wójta, maj- czerwiec

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej tj. do 13 maja  2019 r. po dziś dzień.

15 maja 2019 r.

• Spotkanie u Wojewody Opols. P. A. Czubaka w sprawie odsłonięcie pomnika na Polanie 
Śmierci w St. Grodkowie.

• Zgromadzenie Zw Gm. Śląska Opolskiego.

• Podpisałam umowę ze Starostą Nyskim na dofinansowanie Programu Odnowa Wsi:

1. W Sidzinie na zadanie pn.”Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie kostką 
brukową strefy wypoczynku przy świetlicy w sołectwie”, kwota dofinansowania 
2 250 zł, kwota całkowita zadania 7 270 zł.

2. W Skoroszycach na zad. pn. „ Utworzenie strefy fitness na terenie istniejącego placu 
zabaw – etap 1.” Kwota dofinansowania 2 250 zł, całkowita zadania 9 770 zł.

             Realizacja zadań do 30 września 2019 r., rozliczenie do 31 października 2019 r. 

16 maja 2019 r.

• Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej. Nasi dwaj strażacy Paweł Surowiecki- Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Bartosz Szrom- Prezes OSP w Makowicach otrzymali z
rąk Komendanta Wojewódzkiego wyróżnienia za wzorową pracę.

• Dwudniowe szkolenie (16 – 17 maja) z zakresu spraw obronnych.

18 maja 2019 r.

W Prusinowicach odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka, obecny był Marszałek Woj. 
Opol. P. A. Buła, miły akcent – długoletni strażak z OSP St. Grodków Druh Franciszek Sendra został 
odznaczony Złotym Krzyżem. Jest to najwyższe odznaczenie za zaangażowanie i działalność w 
pożarnictwie. Ponadto nasza grupa najmłodszych strażaków do lat 12 zajęła 1. miejsce na 9 drużyn. 
Dzieci pokazały na czym polega praca zespołowa i zawody ukończyły w najkrótszym czasie. Radości 
co nie miara.

19 maja 2019 r.

Promocja produktu lokalnego na jarmarku św. Rity w Głębinowie, więcej na fb.

20 maja 2019 r.

Spotkanie robocze na Polanie Śmierci.

21 maja 2019 r.

• Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, z rąk Wojewody Opolskiego P. A. Czubaka 
otrzymałam dotację dla Gm. Skoroszyce z Funduszu Samorządowego Dróg na kwotę 491 397 
zł na zad. pn „Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie – etap 2.”, całkowite wydatki 
kwalifikowane zadania wynoszą 982 794,02 zł, dotacja stanowi 50% wydatków 
kwalifikowanych, relacja na fb.

• Spotkanie z Marszałkiem Woj. Opolskiego P. A. Bułą pn. „Opolska Mama ma moc”, 
pouczające spotkanie o sukcesach, konsekwencji w działaniu, przeciwnościach pokonanych i 
pokonywanych, aby zaistnieć wśród świata zdominowanego na wielu polach przez mężczyzn. 
Pouczające spotkanie na temat osiągnięć kobiet na Opolszczyźnie, relacja na fb.



22 maja 2019 r.

• Komisja rewizyjna Subregionu Południowego w Lubrzy.

• Konwent Wójtów i Burmistrzów, drogi, zatrudnienie w powiecie nyskim, program Odnowa 
Wsi, więcej na fb.

• Zebranie wiejskie w St. Grodkowie – uzupełnienie Rady Sołeckiej, zmiana wydatkowania 
środków z funduszu sołeckiego, powołanie Odnowy Wsi.

23 maja 2019 r.

Konferencja z dyrektorami naszych placówek oświatowych – organizacja roku szk 2019/20, 
wolontariat, remonty:

Chróścina – dalsza termomodernizacja, malowanie sal lekcyjnych podczas wakacji i wymiana 
kaloryferów w pozostałej części obiektu. Przedszkole usunięcie kolizji ścieżek ewakuacyjnych.

Sidzina – płot wokół szkoły.

Skoroszyce – przedszkole, doraźny remont, kosztorys na 30 000 zł brutto.

24 maja 2019 r.

• Kolejne robocze spotkanie na Polanie Śmierci.

• Obrady Komisji Rewizyjnej.

27 maja 2019 r.

Przywożę Państwu pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej P. Andrzeja Dudy, bowiem
z okazji Dnia Samorządowca zostałam zaproszona do Belwederu, aby wspólnie z innymi 
samorządowcami świętować ten dzień. P. Prezydent przekazał także list do władz i pracowników 
samorządowych, składając najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom, których praca jest służbą 
publiczną przyczyniającą się do rozwoju Polaki składającej się z tysięcy Małych Ojczyzn, więcej na fb

28 maja 2019 r.

• Podpisałam umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap 2.” W ramach RPO WO 
2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego. Umowa zawarta 
została między Pow Nyskim reprezentowanym przez Starostę Nyskiego P. A. Kruczkiewicza i
Jacka Chwalenię Członka Zarządu Powiatu, zwanych Liderem Projektu a 13 Partnerami, czyli
Stronami umowy. Zagadnienia finansowe to: dofinansowanie całkowite Projektu 5 726 572,00
zł stanowiące nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Na realizację zadania 
dofinansowanie na wysokości nie większej niż 409 040,85 zł.

•  Odp na pismo Sołectwa St. Grodków w sprawie obwodnicy od Marszałka Sz. Ogłazy.

30 maja 2019 r.

Podpisałam umowę z A. Podgórskim na wykonanie 4 progów zwalniających na gminnych rowach 
melioracyjnych nr CI-2 i CI-2-30 położonych w Makowicach, cena brutto 2 400 zł, termin rozpoczęcia
31.05 19 r. i zakończenia 28.06.19 r. 

1.06.19 r.

4. edycja Festiwalu Folkloru Góralskiego. Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w 
organizację uroczystości i obecność. Piękna uroczystość mająca 2 cele: kultywowanie tradycji 
przodków i integrację rozproszonego środowiska góralskiego na Opolszczyźnie. Dziękuję sponsorom, 
gościom, uczestnikom. Bogata relacja na fb. Sponsorzy: Andrzej Kraus, Firma Owrol Z. Murański, 
Marek Pytlarz, Jerzy Matwijów, Mariusz Biela, Ryszard Biela, Agnieszka Podgórska, wszystkim 



dziękuję szczególnie sołectwu Sidzina wraz z P. Sołtys, organizacjom działającym w tym sołectwie: 
KGW, Odnowie Wsi, Oddziałowi Górali Żywieckich Gm. Skoroszyce, wszystkim dziewczynom z 10 
sołectw Gm. Skoroszyce, które w nowej formule tej uroczystości wpisały się skutecznie we 
współorganizację święta. 

4.06.19 r.

Opracowana została Specyfik Istot Warunków zamów na  wyk zad inwest pn.”Przebudowa drogi 
transportu rolnego we wsi Mroczkowa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót:

• odhumusowanie,

• wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie podłoża,

• wykonanie jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 302 mb,

• wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa łamanego.

5.06.19 r.

Odsłonięcie pomnika na cześć poległych w akcji „Lawina” Żołnierzy Niezłomnych na Polanie Śmierci
w St. Grodkowie. Relacja na fb. (Rogalińska, Juśkiewicz, Sokołowski, Jakisz, Mendrala, Hacz Bieda, 
Gawlas, strażacy ze St. Grodkowa, Stowarzyszenie im. Bartka) Niedzielski, Urbański, Dziadkiewicz

6.06.19 r.

Rada budowy dotycząca termomodernizacji szkoły w Chróścinie.

7 czerwca 2019 r.

Sprawa nielegalnego wysypiska odpadów firmy Skorpal 

Z chwilą, kiedy zostałam Wójtem Gm. Skoroszyce rozwiązuję kwestię dotyczącą  uciążliwego
„wysypiska śmieci” znajduj ącego się nieopodal stacji kolejowej w Skoroszycach. Dokładam sta-
rań, aby Gmina Skoroszyce była przyjazna ekologicznie. Jednym z zadań, które podjęłam i z
konsekwencją to działanie kontynuuję, jest wyprostowanie w sposób skuteczny sytuacji po nie-
trafionych i brzemiennych w skutki decyzjach poprzedniego Wójta Gm.

Po zaprzysiężeniu na Wójta Gm. doprowadziłam do porozumienia ze Starostą Nyskim, na mocy które-
go Starosta zobowiązał się do sukcesywnego wywożenia odpadów w ramach wywozu zastępczego:

• W 2015 r. wywieziono 1 575 t odpadów o kodzie 16 0101.
       Koszt tego etapu wynosił 40 000 zł, z czego:

 35 000 zł środki powiatu,
 5 000 zł budżet Gm. Skoroszyce – praca pracowników interwencyjnych przy

             załadunku odpadów.
       Poza tym w 2015 r. Starosta wywiózł jeszcze 408,22 t odpadów za kwotę 80 000 zł.

• W 2016 r. Starosta dokonał wywozu zastępczego 518,22 t za kwotę 65 727,72 zł. Cena
obejmowała transport i utylizację odpadów. Gm. Skoroszyce zapłaciła 3 690 zł za załadunek
odpadów.

• W 2017 r. wywieziono 320 t za 43 545,60 zł za środki Starostwa. Kwota ta objęła transport
i utylizację. Gm. Skoroszyce za kwotę 3 600 zł dokonała załadunku odpadów.



Reasumując, na skutek mojego porozumienia ze Starostą Nyskim Cz. Biłobranem w latach 2015-
2017 zostało wywiezione z nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej1 w Skoroszycach 2 821,44 t
nagromadzonych odpadów za ogólną kwotę 236 563,32 zł, z czego:

 z budżetu Starostwa Nyskiego w Nysie wydano 224 273,32 zł,
 z budżetu Gm. Skoroszyce wydano 12 290,00 zł. 

Sprawa toczy się dwutorowo. Ma jeszcze aspekt prawny. W sprawie spółki Skorpal zostały powzięte
następujące działania:

1. Przeciwko spółce Skorpal uzyskano tytuł wykonawczy, z którego egzekucja okazała się bez-
skuteczna.

2. Na skutek bezskuteczności egzekucji z majątku spółki Skorpal pozwany został prezes jej za-
rządu, jednakże sądy 1. i 2. instancji oddaliły powództwo przeciwko niemu, oddaliły prawo-
mocnie.

3. Na skutek sprzeczności w orzeczeniach sądów 1. i 2. instancji, polegających m.in. na tym, czy
spółka posiada majątek, z którego mogłyby być zaspokajane jaj zobowiązania, złożona została
do Sądu Najwyższego skarga kasacyjna, która do chwili obecnej nie została rozstrzygnięta.

wygraliśmy w Sądzie Najwyższym – zobaczymy co dalej, bo sprawa wraca do Sądu Okręgowego i on 
znowu będzie orzekał. Rozprawa apelacyjna 16 lipca 2019 r. w Sądzie Apelacyjnym w Opolu.

11.06 19 r.

Podpisałam akt notarialny kupna- sprzedaży dwóch działek w Skoroszycach, kwota w 3 ratach, dz nr 
251/18 cena brutto 64 000 zł, dz nr 252/19 cena 120 000 zł brutto.

14.06.19 r.

Na str Gm. Skoroszyce jest SIWZ (Specyf Istot War Zamów) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na wykonanie 
inwestycji „Budowa budynku remizy OSP w Skoroszycach – etap 1. Zakres przedsięwzięcia 
obejmuje: na parterze wydzielenie części garażowo- magazynowej z wieżą do suszenia węży oraz 
część higieniczno- sanitarną z pokojem biurowym. Na poddaszu nad częścią higieniczno- sanit. 
wydzielono pomieszczenia do spotkań i szkoleń oraz zebrań w syt kryzysowych. Teren todziałka nr 
205?2 o pow 0,41 ha. etap 1. Zadania obejmuje budowę budynku w stanie surowym otwartym, w tym 
wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, murowych, stropy i daszki oraz konstrukcję i pokrtcie 
dachu określone w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji tech wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

15.06.19 r.

• Gm. Zawody Sport- Pożarnicze w Chróścinie, dziękuję OSP Chróścina za organizację, wśród 
seniorów wygrała drużyna z Czarnolasu, dziękuję wszystkim drużynom, zwłaszcza 
najmłodszym druhom strażakom, gratuluję zwycięzcom. Marszałek ufundował 1. nagrodę 
1 000 zł, Wójt Gm. 2. i 3. Odpowiednio 700 zł i 500 zł.

• W godz wieczornych spotkanie z Klubem Seniora, dziękuję za zaproszenie.

17.06.19 r.

• Komisja budżetowa, 18.06.- Komisja oświatowa, 19.06.- Komisja rolna

• Kolejne działanie w sprawie usystematyzowania odbioru wód opadowych w najniżej 
położonych partiach Makowic. Podpisana umowa nr 181/19 z firmą HYDRO-TECH A. 
Podgórskiego na prace polegające na remoncie rowu drogowo- melioracyjnego nr Cl-2-23, 



położonego w pasie drogi gminnej, oznaczonej geodezyjnie nr 376 w Makowicach. Założenia 
techniczne wg umowy, cena brutto 22 454 zł, termin 31.07.19 r.

18.06.19 r.

Spotkanie Wójta z najlepszymi absolwentami i uczniami placówek oświatowych na terenie Gm. 
Skoroszyce. Byli rodzice, dyrektorzy. Dziękuję za obecność. Więcej na fb.

19.06.19 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 z naszym udziałem, o godz. 12.00 spotkanie w 
Urzędzie Marszałkowskim samorządowców woj. opolskiego w sprawie założeń przyszłego RPO WO 
2021- 2027,  wieczorem XXV Bal Mistrzów Sportu. Mistrzem Sportu 2019 Gm. Skoroszyce została 
Marta Kaczmarczyk , absolwentka Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chróścinie, dwukrotna 
mistrzyni Polski 2018 r.,2019 r. w taekwondo, więcej na fb i w Nowinch Nyskich.

21.06.19 r. 

Nastąpiło otwarcie ofert na zamówienie „Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Mroczkowa”. 
Stanęło 8 oferentów. Cena najniższa to BUDBIS, Paweł Bis, Konradowa, cena 148 823 zł brutto, 
najwyższa PLAYLAND, Piotr Jarzabek, Brzeg- kwota 274 879 zł.

22- 23.06 19 r.

• Święto Gmin Pow. Nyskiego. Reprezentacja KGW Sidzina, podsumowanie programu 
Odnowa Wsi, wyróżnienie 1 000 zł.

• Festyn w Skoroszycach „Powitanie lata”, dziękuję P. Sołtys za zaproszenie.

24.06.19 r.

• Podpisałam umowę na dofinansowanie za środków funduszu rozwoju kultury fizycznej 
zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- 
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA), całkowita 
wartość zad. inwest. 85 288 zł, dofinansowanie nie więcej niż 42 600 zł, termin zakończenia 
inwestycji 15.10.19 r. 

• Otrzymaliśmy od Woj. Opolskiego dotację w ramach realizacji programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- 
„Aktywna tablica”. Interaktywny monitor dotykowy w liczbie 3 sztuk otrzyma Zespół Szk- 
Przedszk. w Chróścinie. Kwota dotacji 14 000 zł, budżet gminy 3 500 zł co stanowi 20 % 
wartości udziału realizowanego zadania. Termin do 31 grudnia 2019 r.

25.06.19 r.

• Rada budowy dotycz. termomodernizacji szkoły w Chróścinie (dostosowanie do wymogów 
p.poż, wymiana systemu grzewczego- rury, kaloryfery- w pozostałej części kompleksu 
budynków Zespołu Szkol- Przedszkol., malowanie sal lekcyjnych.

• Walne zebranie Subregionu Południowego, wybór Zarządu Subregionu (9 osób po 3 osoby z 3
powiatów nyskiego, głubczyckiego, prudnickiego, prezesem został starosta głubczycki

27.06.19 r.

Spotkanie z Sołtysami, dziękuję za obecność i zaangażowanie sprawy swego sołectwa Państwu:



1. J. Helebradt - Czarnolas

2. U. Fornalik – Sidzina

3. J. Derkacz – Brzeziny

4. E. Gruszka – Skoroszyce

5. W. Hacz- Bieda – Giełczyce

6. M. Niedzielski – St. Grodków

7. M. Lenartowicz – Pniewie.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji spraw dotyczących naszej gminy.

Pozostając z poważaniem – 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak

 

 

 


