SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(22 LUTEGO – 22 MARCA 2017R.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 22 lutego – 22 marca 2017r.:
1) Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce
Opolskie na rok 2017.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr
XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2) Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 137.773,00 zł, co stanowi
skutek otrzymanych przez gminę dotacji:
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- 72.000,00 skutek ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r. oraz
przekazania przez Wojewodę Opolskiego informacji
o ostatecznych kwotach na 2017r w zakresie:
 dochodów związanych z realizacją zadań
4.600,00
z zakresu administracji rządowej;
 dotacji na zadania z zakresu administracji
rządowej, zadania inspekcji i straży oraz
na
realizację zadań własnych, które na podstawie
136.000,00
obowiązujących przepisów są finansowane lub
dofinansowane z budżetu państwa
65.000,00
50,00 środki przeznaczone na realizację zadań związanych z
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny
4.123,00 środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego
świadczenia w wys. 4.000 zł, o którym mowa
w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OGÓŁEM
3) Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 marca 2017r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

137.773,00

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 60.800 zł.
Największe kwotowo przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów:
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Przesunięcia na kwotę 20.000 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego
Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, w związku z realizacją bieżących
zadań jednostki, a w szczególności w celu realizacji opłat za najem lokali socjalnych od
Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu funduszu mieszkaniowego oraz opłat eksploatacyjnych.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmiany w planie wydatków dotyczą kwoty 39.400 zł i dokonane zostały na wniosek
Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
Przesunięcia środków niezbędne były m.in. w związku z:
 koniecznością realizacji nowego zakupu inwestycyjnego tj. pieca centralnego
ogrzewania w budynku szkolnym PSP w Rozmierce;
 potrzebami archiwizacyjnymi Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (w związku z
trwającym do czerwca procesem likwidacji poprzedniej jednostki – Gminnego Zarządu
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op.) oraz kosztami zabezpieczenia obsługi
księgowej w okresie przejścia na emeryturę pracownika GZOJ;
 zmianą sposobu rozliczania usług opieki lekarskiej w 2017r. oraz liczbą pracowników
GZOJ, którym w br. kończą się badania lekarskie.
4) Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 134.500,00, co stanowi
skutek otrzymanych przez Gminę dotacji:
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100,00 środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o
Karcie Dużej Rodziny
134.400,00 środki finansowe na wspieranie gminnych projektów złożonych
w module 2. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus”2017.
134.500,00
OGÓŁEM

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TERMIN
02.03.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia
wapiennego.
Przedmiot zamówienia - zaopatrywanie w 2017 roku Gminy Strzelce
Opolskie w kamień wapienny przeznaczony do remontu dróg transportu
rolnego
Tryb zamówienia: Przetarg publiczny (publiczne zaproszenie do
złożenia oferty).
Oferty złożyły 2 firmy:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTOCORT Marcin
Kłosek, Leśnica

2. P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek.
Korzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego AUTOCORT Marcin Kłosek.
Firma zaoferowała następujące ceny:
 dostawa kamienia - 30,00 zł/t (cena brutto)
 dostawa kamienia z wbudowaniem - 38,80 zł/t (cena brutto)
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 17.03. 2017 r. miało
miejsce podpisanie umowy z wykonawcą.
16.03.2017
Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie
nowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej, wykonanej w systemie
wymiennym na posypywarkę, pług klinowy odśnieżny oraz szczotkę
walcową do śniegu.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Na przetarg złożone zostały 2 oferty:
1) Adam Popanda, Agroserwis, Strzelce Opolskie;
2) ECO-CLEAN Janusz Malanowicz, Ziemięcice.
Postępowanie w trakcie realizacji.
21.03.2017
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonywanie,
zlecanych
w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji
pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta
i gminy Strzelce Opolskie.
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z
następującego zakresu:
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralnobitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi),
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu
remontera typu „Patcher”,
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację
emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych,
• remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z
mieszanki mineralno-bitumicznej
• remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych,
• regulacja urządzeń podziemnych,
• remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej,
• wymiana krawężników,
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno
asfaltową na zimno.
Każde zlecenie cząstkowe obejmować będzie również dostawę
materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów
powstałych podczas jego realizacji.
Postępowanie w trakcie realizacji.
W przygotowaniu procedura dotycząca postępowania na zadanie pn. „Sprzedaż energii
elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom Końcowym VI Grupy Zakupowej Związku Gmin
Śląska Opolskiego”.

INWESTYCJE
Zadania w realizacji

• „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) -
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opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona
została przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy koncepcja
zmian mających na celu zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowywane są projekty
budowlane i wykonawcze dla rozbudowy CRWiS STRZELEC.
Koncepcja ta została zatwierdzona przez zamawiającego.
Trwają prace projektowe. Koszt zadania określony został na 141 450 złotych.
„Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg” wykonawcą dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci wodociągowej
jest SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka Jawna z siedzibą w Opolu.
Wartość zadania wynosi 80 565 złotych.
Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca założenia
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Sieci Drogowej na lata 2016 – 2019.
Konsultacjom podlegają także proponowane przebiegi infrastruktury podziemnej
(wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa).
„Rozbudowa oświetlenia łącznika ulicy Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką
w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie
realizuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec
Opolskich.
Koszt opracowania projektu wyniesie 5 166,00 złotych.
„Budowa oświetlenia ulicy Różanej w Suchej” w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, której wykonawcą jest Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych
Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.
Koszt opracowania projektu wyniesie 4 920,00 złotych.
„Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy nr 9a, 9b, 9c, 9e, 9f
w Rożniątowie” (zadanie w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017) –
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej Zakładowi Projektowania i Nadzoru Robót
Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich. Koszt opracowania projektu
wyniesie 6 600,00 złotych.
„Budowa street workout parku w Strzelcach Opolskich” (zadanie w ramach
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017).
Realizatorem zadania będzie firma FlowParks Sp. z o. o. z Krakowa. Wartość zamówienia:
46 666,20 zł.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego” – opracowano i zatwierdzono koncepcję obiektu a także wykonano
wizualizację budynku.
Wykonawcą dokumentacji projektowej budynku jest JSa PROJEKT - Biuro
Architektoniczne ze Strzelec Opolskich.
Wartość prac projektowych wyniesie 77 824 zł.
Opracowanie dotyczy budynku czterokondygnacyjnego, o trzech segmentach.
W budynku planowanych jest 27 mieszkań o pow. użytkowej ok. 45m², ok. 60m² i ok.
74m².
Trwają prace branżowe, projekt architektoniczny został przekazany projektantom
poszczególnych branż.
Równocześnie rozpoczęto procedurę wyłonienia projektanta kolejnego etapu prac
projektowych dotyczących zagospodarowania terenu obejmującego drogę wewnętrzną
i infrastrukturę zewnętrzną (sieci) na działce przy budynku wielorodzinnym.

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich. Prace prowadzone są w
miarę występujących potrzeb.
Wartość robót została określona na 30 000 złotych.
• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizowane będą przez firmę Kłosek Marcin – Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe AUTOCORT z siedzibą w Leśnicy.
Wartość zadania wynosi 90 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2017 roku. Kamień
wapienny dostarczany będzie sołectwom zgodnie z przekazanym wykazem w dogodnych
dla sołectw terminach i ilościach.
• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane będą awarie występujące
na gminnych ciągach pieszych.
Na realizację zadania, którego wykonawcą będzie firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim
Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 50 000 złotych.
• „Rewitalizacja Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich” – przeprowadzono analizę
możliwości pozyskania dofinasowania (dotacji) ze środków RPO WO na lata 2014 ÷ 2020
na szeroko rozumianą rewitalizację Placu.
Ustalono zakres rzeczowy zadania oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania, którym jest firma A.F.
Projekt Adami Fidyka z Gliwic.
Wartość opracowania wynosi 11 070 złotych.
• „Konserwacja rowu A61 – etap IV” – zadanie swym zakresem obejmuje będzie odcinek
rowu długości około 400 metrów.
Koszt wykonania zadania wynosi 50 000 złotych.
• „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. „Park Rybaczówka”
wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy
Strzeleckiej przy ul. Parkowej 31.
Wartość umowna zadania wynosi 2.154.531,60 zł.
Zadanie dofinasowane jest w 85 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
– 2020”.
• „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabytkowej fontanny na Placu
Myśliwca w Strzelcach Opolskich” – wyłoniono wykonawcę opracowania tj. biuro
projektowe A.F. PROJEKT Adam Fidyka z Gliwic.
Termin realizacji dokumentacji projektowej to 28.04.2017r. za kwotę 9 840 złotych.
• „Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku
sportowym w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – rozpoczęto procedurę zmierzającą do
wyłonienia wykonawcy zadania.
Zadania zakończone
• „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach” – wykonawcą robót
była firma EL – SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Koszt budowy oświetlenia wyniósł
14 587,80 złotych.

FUNDUSZE POMOCOWE
 W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.2 Inwestycje
wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji ( nabór 20-27 kwietnia 2017r) oraz
opublikowaniem dostępnej puli środków dla beneficjanta – 5 mln zł, Gmina Strzelce
Opolskie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie.
Koncepcja złożenia wniosku obejmująca rewitalizację Placu Żeromskiego oraz adaptację
budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 na cele Centrum Usług Społecznych

została odrzucona ze względu na zbyt krótki czas jaki pozostał na aktualizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do złożenia
wniosku.
Zagrożenie terminów oraz ryzyko związane z utratą możliwości złożenia wniosku
spowodowało, iż powrócono do wcześniejszej koncepcji wniosku obejmującego
rewitalizację Placu Żeromskiego oraz adaptację budynków przy ulicy Zamkowej 8 na cele
Centrum Usług Społecznych, gdzie znajdować się będę pomieszczenia biurowe dla
organizacji pozarządowych, świetlice dla dzieci oraz kawiarnia przeznaczona dla
podmiotów ekonomii społecznej.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU/ROKOWAŃ
01.03.2017
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
gminnej nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Mickiewicza.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, działka
przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu
szeregowego oraz pod ciąg pieszo-jezdny.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 170.000 zł netto (+23%VAT).
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – V ustny przetarg
nieograniczony z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj.
170.000zł netto (+23% VAT).
14.03.2017
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
(o pow. 69,20 m²), położonego na I piętrze budynku przy ul. Opolskiej 15 w
Strzelcach Opolskich.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 19,30 m² oraz udział wynoszący
2093/10.000 części działki nr 243/2 z mapy 2 o pow. 0,2193ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.000 zł (w tym cena udziału
w gruncie 34.698zł).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył
się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie II ustny przetarg
nieograniczony z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj.
150.000 zł.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 (o
15.03.2017
pow. 46,04m²) położonego na parterze budynku przy ul. Topolowej 2 w
Strzelcach Opolskich.
Do lokalu przynależy piwnica o pow.6,30m².
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000 zł (w tym cena lokalu
mieszkalnego 94.232 zł. i cena udziału w gruncie 5.768zł).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył
się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - IV ustny przetarg
nieograniczony, z ceną wywoławczą obniżoną do kwoty 90.000zł.

21.03.2017

22.03.2017

11.04.2017

19.04.2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej
w Szczepanku przy ul. W. Knapika ozn. nr 343/1 z mapy 1 o pow. 0,0647 ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Szczepanek, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35.000 zł netto (+ 23% VAT.)
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył
się wynikiem negatywnym.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Szymiszowie obejmującej działkę nr 853 o pow. 0,0760 ha.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego „Szymiszów”, działka położona jest na terenie wydobywania
kopaliny ze złoża.
Cena wywoławcza wynosiła 8.500 zł netto (+23%VAT).
Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości,
ponieważ działka 853 nie może być zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Do przetargu przystąpili Państwo Małgorzata i Robert Białdyga, którzy
uznani zostali za nabywców nieruchomości za cenę 8.600 zł, do której
zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach
Opolskich w rejonie ul. Osiedle.
Lp. Nr
Pow.
Cena wywoławcza
działki
działki
do rokowań netto
z mapy
w ha
w zł
1
3844/2 km 17
0,0259
3.700
2
3846/2 km 17
0,0411
5.900
3
3848/2 km 17
0,0222
3.200
4
3849/2 km 17
0,0132
1.900
5
3850/2 km 17
0,0149
2.100
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce
Opolskie działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako tereny ogrodów
działkowych.
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9
ustawy o podatku od towarów i usług.
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej
nieruchomości
gminnej
położonej
w
Błotnicy
Strzeleckiej
przy ul. Dworcowej 7, stanowiącej zabudowaną działkę nr 281/1 z mapy 3
o pow. 6,6461ha.
Zabudowania nieruchomości stanowią: budynek pałacowy o pow. 1667m2,
budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m2, park w zespole pałacowo–
folwarcznym wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy o pow. 70m²,
dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, grobowiec rodu von
Posadowsky oraz altana ze sceną.
W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 stanowi
teren zieleni (urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, ochronnej), usług
o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności w zakresie szkolnictwa,
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oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, turystyki oraz
zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym.
Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej
i w przeważającej części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz
z ogrodzeniem i pałacem wpisanymi do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.
Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cena
sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie
obniżona o 50%.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Ogrodowej.
Nieruchomość obejmuje działki nr 5159, nr 3151/24, nr 3151/25, nr 3152/35, nr
3152/36, nr 5128/2, nr 5128/3, nr 3148/38, nr 3148/39 z mapy 15 o ogólnej pow.
0,4633ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich,
nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową typu
szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże oraz zieleń urządzoną
publiczną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250.000 zł netto (+23%VAT)

GOSPODARKA ODPADAMI
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Według stanu na dzień 15 lutego br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 799
tytuły wykonawcze na kwotę należności głównej 396.958 zł.
Na dzień 15 marca 2017 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze
ok. 126 230 zł.
2. Od początku roku 2017 wysłano:
 420 upomnień za m-ce X, XI, XII 2016r. na łączną kwotę 53.500 zł.
 364 sms-y przypominające o dokonaniu płatności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Na dzień 15 marca kwota zaległości wynosiła kolejno za lata:
- 2013 rok – 9 841 zł, procent ściągalności – 99,6 %
- 2014 rok – 35 991 zł, procent ściągalności – 99,3 %
- 2015 rok – 38 770 zł, procent ściągalności – 99,2 %
- 2016 rok – 77 871 zł, procent ściągalności – 98,4 %.
4. Od 17 lutego do 15 marca br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi wpłynęło 17 nowych oraz 101 korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Na bieżąco drukowane i wydawane są blankiety opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rok 2017.

OŚWIATA
FERIE ZIMOWE
W okresie od 13 do 26 lutego 2017 r., w województwie opolskim trwały ferie
zimowe.

Czas wolny dzieci i młodzież mogli spędzić uczestnicząc w różnych formach wypoczynku,
organizowanych w ramach feryjnej akcji „ZIMA 2017”.
Łącznie w zaproponowanych formach wypoczynku uczestniczyło 444 uczniów, wśród
których 154 wzięło udział w zajęciach kilkudniowych.
Były to zajęcia organizowane między innymi:
1) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich: „Jedynka na feriach”
2) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich: „Zimowisko w Dwójce”.
3) W Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach: XXI Zimowy Rajd Pieszy, Warsztaty
Zima zawsze jest OK.
4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej: „Zimowe wojaże naukowe”.
Przygotowane formy zajęć spełniły oczekiwania ich uczestników.
OCENY PRACY ZAWODOWEJ DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W związku z upływem kadencji na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Publicznych nr
8 i nr 9 w Strzelcach Opolskich, trwają czynności związane z dokonaniem oceny ich pracy
zawodowej (ocena dokonywana na wniosek dyrektora szkoły).
Aktualność oceny pracy zawodowej jest jednym z warunków przystąpienia do konkursu na
stanowisko dyrektora.
KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W związku z upływem kadencji na stanowiskach dyrektorów placówek oświatowych
zaplanowano przeprowadzenie konkursów.
22 maja 2017 r. odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora w PP nr 5 i PP nr 8,
a 23 maja 2017 r. konkurs na stanowisko dyrektora w PP nr 9 i PSP w Dziewkowicach.
SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” (PG NR
1) EDYCJA OPOLSKA
Uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich została
laureatką XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
Trzy inne uczennice zostały finalistkami konkursu.
Konkurs w swoich założeniach promuje aktywność i postawy prospołeczne młodzieży.
Jego celem jest kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności
i życzliwości.
PROJEKT „OPOLSKIE DLA RODZICÓW I DZIECI”
Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”,
który realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w ramach Działania 7.6
Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia.
Celem projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3,
którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności
jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.
Czas trwania projektu: od 1.01.2017 r. do 31.03.2019 r.
REALIZACJA PROJEKTU „ZNĘCANIE SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE MAJĄ
ZNACZENIE MIMO GRANIC” (PG1)
W grudniu oraz na przełomie lutego i marca 2017 roku Pani Aneta Czarny nauczycielka
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich uczestniczyła
w planowych
spotkaniach realizowanych w ramach projektu w Rumunii. Uczestnicy doskonalili umiejętności
językowe, pracę w grupie i umiejętności podejmowania decyzji, a wszystko w poszanowaniu
drugiej osoby i tolerancji, bowiem założeniem projektu jest przeciwdziałanie przemocy,

poniżaniu i zastraszaniu oraz zastraszaniu online. Następne spotkanie jest zaplanowane na
kwiecień we Włoszech.
WIZYTA W NADRENII-PALATYNACIE (P. ANDRZEJ DAMASZEK – MOS
I JERZY KOTELUK - PG 2)
Od 28 lutego do 3 marca 2017 roku delegacja oświaty ze Strzelec Opolskich brała
udział w seminarium przygotowawczym do polsko – niemieckiego spotkania
uczniów „SPORT”.
Seminarium odbyło się w miejscowości Marienberg w Nadrenii – Palatynacie w Niemczech.
Delegacji z Polski przewodniczył Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała.
Celem seminarium było podjęcie wspólnych uzgodnień dotyczących kontynuacji
wymiany młodzieży pomiędzy Landem Nadrenia – Palatynat i województwem opolskim.
W wyniku wspólnych rozmów uzgodniono, że w wymianie weźmie udział młodzież z rocznika
2003 i młodsi (od września II klasa Gimnazjum).
Pierwsze spotkanie młodzieży odbędzie się w Niemczech w miejscowości Bad Marienberg
w dniach 18 – 22 września 2017 roku.
SPOTKANIA W SZKOŁACH - PSP NR 7 ORAZ PG W SZYMISZOWIE.
2 marca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich oraz
6 marca 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Szymiszowie odbyły się spotkania z rodzicami
dzieci uczęszczających do tych szkół oraz ich pracownikami.
Podczas spotkań, zostały przedstawione założenia dotyczące przewidywanego funkcjonowania
poszczególnych placówek od 1 września tego roku.
ZAKOŃCZENIE NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
7 marca 2017 roku zakończono proces rekrutacji do przedszkoli publicznych w Gminie Strzelce
Opolskie.
Na 1045 miejsc w przedszkolach złożonych zostało 744 deklaracji o kontynuowaniu pobytu
dziecka w przedszkolu; wolnych miejsc 301.
Do przedszkoli zostało zakwalifikowanych 218 kandydatów.
W przedszkolach miejskich brakuje miejsc dla 59 dzieci, a w przedszkolach wiejskich 11
miejsc.
Wolnych miejsc w przedszkolach wiejskich zostało 83.
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Szukamy rozwiązań, które pozwolą na znalezienie miejsca w przedszkolu wszystkim
dzieciom z gminy Strzelce Opolskie.
 Rząd nałożył na samorządy obowiązek znalezienia miejsc dla wszystkich maluchów,
już od 3. roku życia. Mamy zamiar te zalecenia wypełnić.
 Bierzemy pod uwagę kilka rozwiązań, między innymi wykorzystanie pomieszczeń
w szkołach podstawowych nr 4 i 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
Dodatkowy oddział mógłby powstać też w Dziewkowicach.
Przed nami konkretne wyliczenia i uzyskanie stosownych zezwoleń.
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA - DOFINANSOWANIE
W 2017 ROKU
7 marca 2017 roku Opolski Kurator Oświaty opublikował informację - wykaz organów
prowadzących oraz szkoły, którym przyznano wsparcie finansowe.
W przypadku Gminy Strzelce Opolskie, dofinansowanie otrzymały:
 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich,
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich,
 Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie
Łączna kwota dofinansowania otrzymanego przez ww. placówki to 28.000 zł.
KONKURSY ORTOGRAFICZNE – DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJALNYCH
10 marca 2017 roku rozpoczęto przygotowania i podjęto współpracę zmierzającą do
realizacji konkursów ortograficznych.
Na 15 maja br. zaplanowano finał Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii
dla gimnazjalistów.
22 maja 2017 r. odbędzie się natomiast finał Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkól
podstawowych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 26 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Błotnica Strzelecka. Zarząd
uzyskał absolutorium z działalności w 2016r.
Podczas spotkania przyjęto również plan poprawy funkcjonowania OSP mający na celu
zwiększenie możliwości wyjazdów OSP do ewentualnych pożarów i innych zagrożeń.
 Wykonano i uzgodniono Plan dystrybucji tabletek jodowych (uzgodnienia z NZOZ oraz
Dyrektorem PSP Nr 7 i Starostwem Powiatowym)

10
2
8
19
8
6
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83

 W związku z rezygnacją p. W. Piontka z funkcji kapelmistrza orkiestry strażackiej, w dniu
5 marca w Kadłubie odbyło się spotkanie z członkami orkiestry dot. dalszego jej
funkcjonowania.
Funkcję kapelmistrza zobowiązał się przyjąć „na próbę” p. Piotr Bajer.
 W dniach 10 - 20 marca prowadzona była kwalifikacja wojskowa poborowych
rocznika 1998 i roczników starszych z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Wezwano 144 osoby z rocznika podstawowego oraz 34 z rocznika starszego.
W stosunku do 16 osób zarządzono doprowadzenie przez policję
 W dniu 18 marca br. na bazie OSP Grodzisko przeprowadzone zostały eliminacje
Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W eliminacjach udział wzięły:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
- Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (PG z Oddziałami Dwujęzycznymi)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
- Jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej z: Grodziska, Szymiszowa, Kadłuba, Strzelec
Opolskich, Rozmierzy i Osieka.
Wyłonieni zostali zwycięzcy którzy reprezentować będą Gminę na Powiatowych
Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się
30 marca br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

RÓŻNE
 Do publicznej wiadomości podane zostało ogłoszenie o możliwości zgłaszania
kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich.



Zgłaszanie kandydatów możliwe jest (od 15 marca) do 12 kwietnia br.
W skład Gminnej Rady Seniorów wejdzie od 9 do 15 członków powołanych przez
Burmistrza Strzelec Opolskich spośród:
 przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych
zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie;
przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50% osób starszych oraz podmiotów
działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty.
Zgłoszenia można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich albo przesłać
na jego adres listownie z dopiskiem „Gminna Rada Seniorów”.
Ustalenie i ogłoszenie wyników naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
nastąpi w terminie do 31 maja 2017r.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów do Gminnej Rady
Seniorów udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego p. Monika Mickiewicz.

KULTURA
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE
23.02.2017
24.02.2017

26.02.2017
5.03.2017
oraz
12.03.2017

Spotkanie z podróżnikiem, dziennikarzem i pisarzem Tomaszem
Grzywaczewskim (C@fe Kultura)
Kino „Visa” – Projekcja filmów: „Lego Batman”, „Trolls”, „Sztuka
kochania”, „Nowy początek”, „Ciemniejsza strona Greya” (sala
widowiskowa)
Bajkowa
niedziela
–
projekcje
filmów
dla
dzieci
(C@fe Kultura)

3.03.2017
8.03.2017
10.03.2017
19.03.2017
21.03.2017
3.03.-28.04.
2017

„Pięć oblicz Stanisławowa” – spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim
(sala widowiskowa)
Dzień Kobiet – recital Grzegorza Grunwalda (C@fe Kultura)
Spotkanie z autorką Agnieszką Frączek (sala widowiskowa)
„Przygody Pipi” bajka muzyczna w wyk. Teatru Wit-Wit
(sala widowiskowa)
„Japonia – tradycja i nowoczesność” - spotkanie z podróżnikiem
Grzegorzem Podsiadło (C@fe Kultura)
15 lecie pracy twórczej na Opolszczyźnie – wystawa obrazów Alexandra
Kowalenki.

SPORT
 W uznaniu osiągniętych wyników sportowych, na wniosek Komisji Stypendialnej,
podjąłem decyzję o przyznaniu stypendiów dla zawodników:Zuzanny Jankowskiej,
Jakuba Gireń, Katarzyny Namyślak.
Stypendium przyznane zostało również trenerowi Katarzyny Namyślak
p. Waldemarowi Sobczyk.
ZAWODNIK/TRENER
KWOTA STYPENDIUM/OSIĄGNIĘCIA
Jankowska Zuzanna
350 zł/m-c
 zdobycie złotego medalu na Drużynowych
Wychowanka
Klubu
Mistrzostwach
Polski
Województw
Drużyn
Międzyszkolnego
Sportowego w Strzelcach
Mieszanych w Badmintonie,
Opolskich, członek kadry  zdobycie srebrnego medalu na Drużynowych
narodowej
Mistrzostwach Polski Młodzików,
 zdobycie dwóch brązowych medali na Indywidulanych
Mistrzostwach Polski Młodzików - w grze podwójnej
oraz w grze pojedynczej
Jakub Gireń
200 zł/m-c
Wychowanek
zdobycie brązowego medalu na Ogólnopolskiej
Międzyszkolnego
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych –
Klubu Sportowego
Indywidualnych
Mistrzostwach
Polski
Juniorów
w Strzelcach Opolskich.
Młodszych w Badmintonie oraz złotego medalu w grze
pojedynczej.
Namyślak Katarzyna
500 zł/m-c
Uczniowski Klub Sportowy  utrzymanie wysokiej formy w 2016r.
„Siódemka” w Strzelcach  zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Europy Młodzieży
U23 w kat. wag. 55 kg. w Krotoszynie;
Opolskich,
 dwóch brązowych medali w Mistrzostwach Polski
Młodzieży oraz Seniorek w Warszawie;
 zdobycie I miejsca w Pucharze Polski Seniorek
w kat. wag. - 55 kg. w Krotoszynie;
 zajęcie II miejsca w Pucharze Polski Seniorek
w kat. wag. – 55 kg w Strzelcach Opolskich.
Sobczyk
Waldemar 250 zł/m-c
Uczniowski Klub Sportowy przyznanie stypendium związane jest z trenowaniem
„Siódemka”
zawodniczki Katarzyny Namyślak osiągającej corocznie
w Strzelcach Opolskich
wysokie wyniki sportowe.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania
stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie, stypendia przyznane zostały na
okres 12 miesięcy.

INNE WYDARZENIA
27.02.2017

28.02.2017
01.03.2017

01.03.2017
03.03.2017
05.03.2017
07.03.2017

09.03.2017

10.03.2017

11.03.2017

Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
 ocenę realizacji zadań ZHK;
 omówienie wstępnych wyników finansowych spółki za 2016r.;
 ocenę planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego spółki na 2017r.;
Spotkanie Wojewody z przedstawicielami jednostek samorządu
terytorialnego województwa opolskiego poświęcone reformie edukacji
(Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (Polana Śmierci w
Dąbrówce-Barucie) Zarząd Powiatu Strzeleckiego, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz Stowarzyszenie Liga Obrony
Kraju).
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole)
Zimowy Turniej Przyjaźni w Halowej Piłce Nożnej (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Grodzisku)
Uroczyste obchody 79. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku
Rodła (Wrocław)
Warsztaty dot. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
(Urząd Miasta
i Gminy w Krapkowicach).
Podczas spotkania przedstawione zostały ogólne założenia partnerstwa, a
także
przykłady
z
sukcesem
zrealizowanych
przedsięwzięć.
Zaprezentowano jak w formule ppp przeprowadzić projekty z zakresu
gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizacji budynków
publicznych
Konferencja „Kształcenie zawodowe w Powiecie Strzeleckim
ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Op. (Powiatowe Centrum Kultury w
Strzelcach Opolskich)
W trakcie spotkania przedstawione zostały potrzeby przedsiębiorców w
zakresie kwalifikacji potencjalnych pracowników
 Adamietz sp. z o.o. Strzelce Opolskie
 Kronospan OSB sp. z o.o. w Strzelcach Op.,
 Silva sp. z o.o. grupa kapitałowa Kronospan/Strzelce Opolskie,
 Mubea Automotive Poland sp. z o.o. ,
 FM Logistic Olszowa,
 Cech Rzemiosł Różnych w Strzelcach Op.,
 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
Spotkanie z zakresu zdrowia publicznego dla jednostek samorządu
terytorialnego (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu).
Celem spotkania było:
 omówienie zagadnień związanych z opiniowaniem programów polityki
zdrowotnej;
 omówienie
sposobu
przekazywania
rocznej
informacji
o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu
zdrowia publicznego.
Uroczysta Gala PERŁA ROKU 2017 (sala widowiskowa Strzeleckiego
Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich)

13.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

19.03.2017

20.03.2017

21.03.2017
21.03.2017
21-22.
03.2017

Do tegorocznej IX edycji plebiscytu Perła Roku nominowane zostały panie:
Barbara Feluks, Krystyna Kałużny, Barbara Koprek, Dorota Matheja, Teresa
Orłowska-Haber, Ewelina Piosek, Lidia Tarlińska, Eleonora Tkotz, Anna
Tokarz.
Podczas uroczystej Gali zorganizowanej 11 marca wyłoniono Złotą
Perłę – p. Annę Tokarz.
Spotkanie z p. Andrzejem Szczużewskim.
Andrzej Szczużewski, którego życie to triathlon, będzie reprezentował
Gminę Strzelce Opolskie na zawodach w kraju i za granicą.
W zamian za to wspieramy go w treningach w Centrum Rekreacji Wodnej i
Sportu "Strzelec".
W trakcie spotkania otrzymał karnet, w zamian za to będzie promował
Gminę Strzelce Opolskie na trasach triathlon i biegach Ironman.
Spotkanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Województwa Opolskiego
(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
Porządek spotkania obejmował m.in.: takie zagadnienia jak:
 problemy samorządu związane z bieżącymi pracami legislacyjnymi
Parlamentu i Rządu a podejmowane i planowane inicjatywy
zabezpieczające interesy i skuteczną realizację zadań samorządowych;
 wdrożenie ustaw: Prawo Oświatowe i przepisów wprowadzających.
Realizowane i planowane działania Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
Spotkanie z Kacprem, Michałem i Piotrkiem, uczniami jednej ze
strzeleckich szkół podstawowych.
Uczniowie jednej ze strzeleckich podstawówek: Kacper, Michał i Piotrek,
byli świadkami przemocy. Gdy przechodnie nie reagowali, oni wezwali
policję.
Za swoją bohaterską postawę dostali upominki (bony do sklepu sportowego
i plecaki).
Rodzicom uczniów wręczone zostały listy gratulacyjne.
Zjazd samorządowy (Warszawa)
Celem Forum było omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i
podjęcie działań w obronie konstytucyjnych zasad samorządności.
Organizatorami Forum były krajowe i regionalne organizacje samorządowe.
Charytatywny Maraton Zumby dla Wojtka
Tym razem uczestnicy Maratonu ćwicząc przez kilka godzin w hali PG Nr
2, pomagali Wojtowi Zbirkowi.
Jego historia zjednoczyła mieszkańców Strzelec, rodzina, bliscy i dalsi
znajomi Wojtka od kilku miesięcy zbierają pieniądze na rehabilitację po
bardzo ciężkim wypadku w pracy.
Podczas imprezy uzbierano ponad 2 tysiące złotych.
XXVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego (Opole).
Sesja poświęcona była ograniczeniu prawa i rzeczywistej zdolności
wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw
publicznych.
Pogrzeb śp. Elżbiety Madla (sołtys Warmątowic w latach 1982-1994)
„Wiosenne popołudnie w siódemce” - Dzień otwarty w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich
Koncert z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (Opole, Filharmonia
Opolska)

24-26.03.
2017
25.03.2017
27-28.03.
2017

30.03.2017
30.03.2017

31.03.2017

31.03.2017
31.03.2017
01.04.2017
05.05.2017

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
XI Ogólnopolski Turniej „Strzelca” Piłki Siatkowej Młodzików
pod honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich
(hala Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kozielskiej w Strzelcach
Opolskich)
Gala Lauri 2017 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich)
III Europejski Kongres Samorządów pod hasłem „Samorządy
w obliczu wyzwań XXI wieku” (Kraków).
Program tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów przewiduje
ponad 60 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady
i prezentacje) podzielonych na sześć ścieżek tematycznych: Finanse,
Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.
Pierwszy dzień Kongresu zwieńczy uroczysta Gala Lider Samorządu,
podczas której nagrodzeni zostaną najlepsi samorządowcy w trzech
kategoriach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta
na prawach powiatu.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja
Instytut Studiów Wschodnich - organizator Forum Ekonomicznego i Forum
Regionów w Krynicy. Gospodarzem jest Miasto Kraków.
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (Kędzierzyn-Koźle)
Regionalne Warsztaty Klubu Sportowa Polska (siedziba Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie)
Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie
modernizacji obiektów publicznych, źródeł finansowania inwestycji,
budowy obiektów sportowych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, optymalizacji kosztów budowy, zarządzania i wyposażenia
obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz nowoczesnych materiałów
technologicznych, wykorzystywanych w budowie i wyposażeniu bazy
sportowej.
Spotkanie przedstawicieli samorządów działających w ramach
Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
dot.
efektywności
energetycznej i OZE oraz niskiej emisji (Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle)
Inauguracja VI edycji Collegium Nobilium Opoliense
(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP (świetlica OSP Strzelce Opolskie)
Strzelecki Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)
Bal Charytatywny „Pomoc dla Ziutka” (Restauracja WIKTORIA
w Rożniątowie).

