
Praca wójta

Szanowni Państwo, P. Przew, P. Radni, Sołtysi, Kierownicy jed. organizacyjnych, 
Dyrektorzy, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie od 
poprzedniej sesji tj. 25 stycznia po dziś dzień czyli 22 lutego 2019 r. w układzie 
chronologicznym.

27.01.19 r.

Gminne kolędowanie połączone z jasełkami w wykonaniu Klubu Seniora, dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości, p. Dyr. M. Tarczyńskiej i 
Seniorom, muzykującej Rodzinie Państwa Ziętków z Brzezin, Ks. Proboszczowi M. 
Ruczajowi, przedstawicielom sołectw. Uczestniczyło ok 120 osób z całej gminy. To pięknie, 
że chcemy ze sobą spędzać czas, że budujemy wspólnotę. Dziękuję Państwu za to.

Zarząd Zw. Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce na zaproszenie Zw. Podhalan Oddział 
Górali Żyw. gościł w Ślemieniu na spotkaniu opłatkowym górali. Przywożę Państwu 
góralskie życzenia noworoczne od Państwa Prezesów T. Fiedora z Kamesznicy, St. Lizaka z 
Radziechów i innych przyjaciół-górali, rodzin Żołnierzy Niezłomnych, Ks. Adama Ciapki, 
Ks. Prałata Wł. Nowobilskiego. Posłów RP regionu żywieckiego  (msza św, występy 
Laureatów Konkursu Jasełek, poczęstunek, wspólne kolędowanie), fotorelacja na fb.

Otrzymałam także zaproszenie od Zarządu Głównego Zw. Podhalan podpisane przez p. 
Prezesa Andrzeja Skupienia na spotkanie opłatkowe integrujące do Maruszny na 20.01.19 r., 
ale podjęłam decyzję o rezygnacji z tego wyjazdu.

28.01.19 r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji sanit w Sidzinie, etap 2.
(część 1.), przebudowa Radziechowskiej w Sidzinie”.

Przedmiot umowy obejmuje:

• Kanalizacja sanit w ul. Radziechowskiej, części ul. Os. Słoneczne i części ul. 
Powstańców, przepompownia PS-2, przyłącza do szkoły i przedszkola,

• Przebudowa ul. Radziechowskiej: na dz nr 291/1, 293/2 miejsca postojowe- 492 m2, 
jezdnia  2 283 m2, chodnik 82 m2, kanalizacja deszcz 394 mb

Termin:

• 15.04.19 r.- wybudowanie kanalizacji na ul. Radziechowskiej wraz z budową 
przepompowni ścieków PS-2,

• 30.09.19 r.- pozostały zakres dotyczący budowy kanalizacji sanit, etap 2. oraz 
przebudowa ul. Radziechowskiej.

Gościli śmy także delegacje z 5 państw Europy w ramach programu Erasmus+( Hiszpania, 
Grecja, Chorwacja, Niemcy, Włochy). Ten program realizuje szkoła w Skoroszycach. W 
ramach przybliżenia obcokrajowcom skarbów naszego dziedzictwa kulturowego goście 
zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce. Zabytek ten jest wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

1.02.19 r.



W poprzednim sprawozdaniu, styczniowym informowałam Państwa, że złożyliśmy  wniosek 
na dofinansowanie z FOGR na dr w Mroczkowej, mamy już dokument. ( cena 6 765 zł). 
Otrzymałam info z UM, że na zad z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych dot. dr 
transportu rolnego w Mroczkowej otrzymamy dof. Wpłynęło 31 wniosków na 
dofinansowanie w łącznej kwocie ok. 4,8 mln zł, w tym 26 wniosków z gmin na drogi. Jeżeli 
wniosek uzyska pozytywną weryfikację, to środki są zabezpieczone. Dn. 13.02.19 r. – 
wniosek przeszedł pozytywną weryfikację.

4.02.19 r.

• Spotkałam się z dyr. Rafałem Adamiszynem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie 
gazyfikacji dalszej części Skoroszyc, dn. 14.02.19 r. w urzędzie odbyło się kolejne 
spotkanie z Doradcą ds. Rozwoju Rynku p. Agnieszką Michalą. Otwarci na działanie. 
Oczekiwania: efekt przyłączenia to ogrzewanie domu! Gazociąg w drodze 
( Powstańców Śl , Piaskowa, Zbożowa) to koszt Polskiej Spółki Gazownictwa. Chodzi
o to czy za ok. 1,5 roku mieszkańcy będą gotowi odbierać paliwo gazowe (2020-21), 
może nastąpić przedłużenie terminu ok 1 roku ze względu na przejście przez tory, 
deklaracje na wrzesień 2021 r., czy mieszkańcy będą mieli środki, aby przystosować 
swą instalację wewnętrzną, czyli: szafka gazowa w granicy posesji. To co jest od 
szafki do budynku oraz wewnątrz budynku to jest po stronie odbiorcy- tzw. instalacja 
wewnętrzna + kocioł. PSG zaprojektuje i wybuduje sieć gazową wraz z przyłączem, 
szafką i układem pomiarowym, opłata przyłączeniowa zgodnie z taryfą Urzędu 
regulacji Energetyki (URE), ostatnie uregulowania dla domu rodzinnego 2 220 zł.

• Spotkałam się z posłem K. Bortniczukiem w sprawie pozyskania śr finans na remizę w
Skoroszycach.

6.02. 19 r.

Złożyłam wizytę p. Staroście Nyskiemu i umówiłam się na 19.02.19 r. Objechaliśmy 
newralgiczne miejsca Gm. Skoroszyce, będące w zarządzie Starostwa Nyskiego: dr pow: do 
Mroczkowej, do Czarnolasu, w Chróścinie Ogrodowa wraz z chodnikiem i ul. Łąkowa w 
Skoroszycach, czyli SKORPAL. Zobaczymy, będzie niedługo konwent wójtów i 
burmistrzów- zdam relację. 

7.02.19 r.

Spotkanie z dyr. ZDW G. Cebulą. Kilka spraw:

• Oświetlenie dr woj. przy zjeździe do m. Pniewy.

• Załamanie nawierzchni dr w St. Grodkowie i w Skoroszycach, 

• Odprowadzenie wód na wysokości Makowic z dr woj.

Byli ze mną p. Radny Kapinos, p. Sołtys z m. Pniewie w sprawie oświetlenia dr przy zjeździe 
do sołectwa. Usterki usunięte. Oświetlenie w Skoroszycach przy pasach obok DINO 
naprawione, na Wolności także. Pozostałe sprawy w toku. 

12.02.19 r.

Spotkanie z mieszkańcami Makowic w sprawie usuwania przyczyn podtopień posesji. Z 
zaproszonych osób przyszli wszyscy, prócz jednej rodziny. Przedstawione zostały 
uwarunkowania i niezbędne działania dla wyeliminowania ewentualnych podtopień. 
Działania są po 3 stronach: ZDW, gminy i mieszkańców. To co należy do gminy 



sukcesywnie, krok po kroku jest eliminowane i poprawiane tak, by nie stwarzały zagrożenia 
podtopieniem. Działamy systemowo zgodnie i na podstawie obliczeń hydraulicznych i analizy
przepustowości cieków. Uregulowane zostały rowy gminne, kolejne regulacje mamy w 
planach i są na to zabezpieczone środki finansowe. Uregulowany został także zbiornik 
retencyjny: odmulone dno i umocnione pobocza. Najkosztowniejsza jest przebudowa 
przepustu pod dr gm., to przed nami.  

13,14,15.02.19 r.

Obradowały komisje stałe

14.02.19 r.

• Otwarcie ofert na zad pn. „Przebudowa ul. Radziechowskiej, budowa kanaliz sanit, 
etap 2., część 1.” Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia to 2 415 850 zł brutto. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zad. 2 150 000 zł. Do przetargu 
przystąpiło 8 oferentów. Najwyższa kwota 4 428 000 zł, najniższa 2 553 681 zł Zakład
Instalacyjno – Budowlany Leszek Wołowiec. 

• Wykonana została dokumentacja tech na budowę osadnika dla Zakładu Oczyszczania 
i Wodocigów kwota 19 720 zł brutto.

18.02.19 r.

Uczestniczyłam w walnym spotkaniu Subregionu Południowego. Wraz z nową kadencją są 
zmiany w statucie.

19.02.19 r.

Mam info, że woj. opolskie otrzyma 4 mln zł z  Nar Funduszu Ochrony Środowiska na wkład 
własny na program ochrony powietrza. Państwo wiecie, że nasza gmina podpisała w tej 
materii porozumienie. To dla nas dobra wiadomość. Są pieniądze dla regionu, w tym dla nas 
także, więcej na fb.

Od 23 stycznia do 18 lutego odbyło się 10 zebrań wiejskich dot. podsumowania minionej 
kadencji przez Sołtysów i Rady Sołeckie oraz społeczność zgromadzona dokonała wyboru 
Sołtysa i Radnych Sołeckich na nowa kadencję. Sołtysi wybrani na nową kadencję:

Skoroszyce- E. Gruszka, Chróścina- K. Bryła, Sidzina- U. Fornalik, Pniewie- M. 
Lenartowicz, Makowice- M. Mendrala, Giełczyce- V. Hacz- Bieda, Mroczkowa- K. Winnik, 
Brzeziny- Doskocz, St. Grodków- M. Niedzielski, Czarnolas- J. Hellebrandt.

Odbywają się także  walne zebrania OSP. W tym czasokresie odbyły się 3: w m. Czarnolas, w
Skoroszycach i w Sidzinie. 

Gm. Skoroszyce weszła w realizację projektu Obywatel.it, którego głównym celem jest 
rozwijanie  kompetencji cyfrowych u osób powyżej 25 roku życia. Dzięki otrzymanemu 
grantowi 144 osoby wezmą udział w tym bezpłatnym szkoleniu, ponadto otrzymamy w 
ramach tego projektu sprzęt komputerowy. To działanie jest realizowane przy współpracy z p.
Dyr. szkoły w SkoroszycachM. Marfianym.

19.03.19 r.

Spotkanie w St. Grodkowie Stowarzyszenia im. Bartka w sprawie uświęcenia Nar Dnia 
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Zapraszam Państwa serdecznie 3 marca do St. Grodkowa. 
15.30 msza św. w intencji pomordowanych, asysta wojskowa, poczty sztandarowe, grupy 



rekonstrukcyjne, apel pamięci na Polanie  Śmierci, spotkanie w świetlicy w St. Grodkowie, 
St. Grodków już się do tej uroczystości przygotowuje.

W tym czasie też dzieci i młodzież z naszej gminy miała czas wolny od zajęć lekcyjnych, bo 
były ferie zimowe, dziękuję p. Dyr. i pracownikom Ośrodka Kultury za bogatą ofertę 
spędzenia czasu przygotowaną właśnie dla naszych dzieci, więcej na fb ( wyjazd do 
Wrocławia do Korony, kino, basen, przedstawienie teatralne, bal karnawałowy juniora, 
zajęcia w świetlicach w poszczególnych sołectwach, GOK wspiął się na wyżyny swych 
możliwych działań.

Rady Rodziców przedszkola ze Skoroszyc i z Sidziny- organizacja zabawa na rzecz 
placówek, zwolniłam z opłat za wynajem, bo dla dobra wspólnego.   

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za współpracę i za całokształt działań w minionym 
czasie.   


