
Praca Wójta – wrzesień 2019 r.

Szanowni Państwo, P. Przew, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu 
sprawozdanie z działania Wójta Gm. Skoroszyce w okresie międzysesyjnej od 30.08.2019 r. do 
11.10.2019 r.

1.09.19 r.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, msza św. w Chróścinie w  intencji ofiar 
hekatomby czasu pogardy, dziękuję Ks. Proboszczowi za świadectwo patriotyzmu, Marszałkowi A. 
Konopce, Radnej Cz. Gmyr i społeczności Chróściny za obecność.

2.09.19 r.

Inauguracja wojewódzka roku szk 2019/20 w Skoroszycach.

4.09.19 r.

 Spotkanie na Polanie Śmierci w St. Grodkowie dot. organizacji uroczystości ku czci Żołnierzy
Niezłomnych 14.09.19 r.

 Podpisałam umowę z Jackiem Cichowskim, 20- 016 Lublin na sprzedaż, dostawę i montaż do 
Brzezin urządzeń fitness do 30.09.19 r., cena 13 862,10 zł.

5.09.19 r.

 Z RIO otrzymałam Uchwałę 333/19 r., że Skład Orzekający RIO opiniuje pozytywnie 
przedłożoną przez Wójta Gm. Skoroszyce informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za 1. półrocze.

 Nastąpiło oficjalne przekazanie na własność pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 
projektu „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównanie  szans eduk uczniów Szk Podst w 
Chróścinie i w Skoroszycach. Łacznie na kwotę  181 564 zł brutto. Woj. Zakład Doskonalenia
Zawodowego reprezentowali P. Wiceprezes zarządu Ewa Medolińska i P Dyr. Leszek Zając

6.09.19 r.

 Podpisałam umowę z Mateuszem Wieczorkiem na realizację zad. pn. „Unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Skoroszyce, cena 17 612 zł brutto.

 Zawarłam umowę o dofinansowaniu ze środków budżetu Woj. Opol. na zad inwest polegające
na przebudowie dr dojazdowej do gr rol w obrębie Mroczkowa. Wysokość dofinansowania 
ostatecznie wynosi 62 739,90 zł. Tj. nie więcej niż 30% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych robót.

7.09.19 r.

Dożynki sołeckie w Chróścinie, dziękuję za zaproszenie i wspólne dziękczynienie za plony.

8.09.19 r.

Dożynki woj. w Lewinie Brzeskim, Gm. Skoroszyce reprezentowało sołectwo Czarnolas.

10.09.19 r.

Oficjalne otwarcie drogi transportu rolnego w Mroczkowej z udziałem Marszałka A. Konopki i Dyr. 
Depart Rol K. Pieronia.

14.09.19 r.



 Uroczystość w St. Grodkowie na Polanie Śmierci. Odkrycie przez prof. K. Szwagrzyka 
szczątków Żołnierzy Niezłomnych poległych w akcji Lawina.

 Dożynki sołeckie w Giełczycach, dziękuję za zaproszenie i wspólny czas.

16.09.19 r.

Oficjalne otwarcie ul. Radziechowskiej w Sidzinie z dofinansowaniem z Fun Dróg Samorząd w wys. 
491 397 zł.

20.09.19 r.

Oficjalne otwarcie odrestaurowanej figury św. Jana Nepomucena w Sidzinie, zrezlizowano ze 
środków pozyskanych z Euroregionu Pradziad we współpracy ze Starosta z Vidnavy Radoslawem 
Kacorą.

24.09.19 r.

Posiedzenie Euroregionu Pradziad.

25.09.19 r.

Realizacja ostatniego zad w ramach MBO „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas”, zajęcia 
rehabilitacyjne dla Seniorów +, wyposażenie w sprzęt do fitness.

26.09.19 r.

W Łosiowie uczestniczyłam w konferencji z przedstawicielami Rządu RP, którzy przedstawiali ofertę 
dla obszarów wiejskich. Oprócz oficjalnych wystąpień miały miejsca konsultacje przy tzw. 
podstolikach ministerstw. Rozmawiałam w kwestii wniosków Gm. Skoroszyce do Funduszu Dróg 
Samorządowych., których złożyliśmy w liczbie 5 (Makowice- kompleks dróg, Sidzina – ul. Os. 
Słoneczne i Partyzantów, Stary Grodków, Brzeziny), przeszły weryfikację merytoryczną, ale póki co 
nie otrzymaliśmy dofinansowania na żaden złożony wniosek.

28.09.19 r.

Konkurs Kiszenia Kapusty w Makowicach, impreza zorganizowana przez KGW Mak.

1.10.19 r.

Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację w Chróścinie- 2. etap. Przedmiot zamówienia to 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej. Zamówienie 
zgodnie z SIWZ. Terminy:

 31.10.19 r.- wykonanie prac instalacji grzewczej i sanitarnej na sali gimnastycznej.

 29.05.2020 r. – wykonanie prac instalacji grzewczej i sanit oraz wentylacji mechanicznej.

9840,00 zł aktualizacja dokumentacji projektowej 
8610,00 zł studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie.
Ogłoszono 3 przetargi
w trzecim przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 193 650,00 zł złożona przez firmę 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska, ul. Luboszycka 4/7, 45-036 
Opole.

Uczestniczyłam w konferencji dyrektorów naszych placówek oświatowych

Otrzymałam ostateczne rozliczenie dofinansowania dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Mroczkowej:
umowa na dofinansowanie z 16.09.2019 r. na kwotę dofinansowania: 62 739,90 zł



Wydatki: 
267 588,15 zł
dodatkowo zlecono projekt organizacji ruchu 600,00 zł
wykonanie znaków: przewidywany koszt: ok 3500,00 zł
271 688,15 zł.

3.10.19 r.

Obradowały komisje stałe RG.

6.10.19 r.

Uroczystość 500 lat Madonny Starogrodkowskiej, msza św. sprawowana przez Jego Ekselencję 
Biskupa A. Czaję, spotkanie w świetlicy, obecność Europoseł B. Kempy.

7.10.19 r.

XX Gala wręczenia nagród Marszałka A. Buły dla animatorów i twórców kultury. Wyróżnienie 
otrzymała Dyr. GOK M. Tarczyńska nominowana przez Wójta Gm. p. Dyr. dała się poznać jako osoba
kreatywna, animująca na wielu polach życie kulturalne naszej gminy. Jej zaangażowanie przekłada się
na profesjonalizm w organizacji uroczystości patriotycznych i związanych z kultywowaniem tradycji. 
Zajmuje się akcja letnia dla dzieci i młodzieży. Nadto udziela się w prowadzeniu chóru działającego 
przy Klubie Seniora.

Dziękuję za współpracę w ten czas od poprzedniej sesji.

Łączę pozdrowienia –

Barbara Dybczak

Wójt Gm. Skoroszyce

 


