SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(31 MAJA – 28 CZERWCA 2017R.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 31 maja – 28 czerwca 2017r.:
1) Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 8.248,00 zł, co stanowi
skutek otrzymanej dotacji, przeznaczonej na wypłatę jednorazowych świadczeń
w kwocie 4.000,00 zł, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2) Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 578.529,00 zł.
Największe kwotowo przesunięcia środków dotyczą Działów:
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zmiany na łączną kwotę 159.000,00 zł dokonane zostały na wniosek
 Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji (kwota 59.000,00 zł)
– celem dostosowania aktualnej klasyfikacji budżetowej wydatków - nowo
utworzony paragraf 2900 zabezpiecza środki na Związek Celowy PowiatowoGminny „Jedź z nami” na opłacenie linii 23 (Rozmierka – Strzelce Opolskie).
 Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego – zmiana na kwotę
100.000,00 zł związana jest realizacją zadania „Bieżące remonty dróg gminnych
– remonty cząstkowe”.
Na realizację remontów cząstkowych przeznaczono pierwotnie 400.000,00 zł.
Łączne zaangażowanie robót wynosi obecnie 350.000,00 zł (roboty wykonane
i zlecone do wykonania), a pozostałe środki są niewystarczające do przeprowadzenia
niezbędnych remontów na terenie miasta i sołectw. W związku z czym niezbędne
było zwiększenie nakładów o 100.000,00 zł.
Środki na ten cel przesunięte zostały z zadania pn. „Budowa drogi łączącej
ulicę 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich”, które nie będzie
realizowane w pełnym zakresie.
DZ.
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Przesunięcie dokonane na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Wojskowych dotyczy kwoty 42.000 zł a niezbędne było w związku z realizacją
zadania dotyczącego termomodernizacji obiektu remizy OSP Sucha oraz
koniecznością wykonania pokrycia dachowego nad zmodernizowaną częścią
obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przesunięcia dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek w Strzelcach Opolskich dotyczą kwoty 320.000,00 zł a niezbędne były
w związku z:
 koniecznością przeprowadzenia remontu posadzki parkietowej (cyklinowanie
i malowanie) sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr
7 w Strzelcach Opolskich (20.000 zł)
 wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. klasyfikacji
wydatków ponoszonych z tytułu dowozu uczniów do szkół realizowanego przez
Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” (przesunięcia dot. kwoty 300.000 zł).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZOGO

TERMIN
16.05.2017

25.05.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku remizy OSP
Sucha – etap I.
Przedmiot zamówienia - przebudowa dachu oraz wykonanie docieplenia
elewacji południowej budynku remizy OSP Sucha, zgodnie
z dokumentacją projektową.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę poszycia
dachowego (klatki schodowej ok. 18 m2, wieży ok. 13 m2, budynku
głównego ok. 330 m2), wymianę orynnowania i obróbek blacharskich,
remont kominów, wymianę barierki ochronnej, odbudowę instalacji
odgromowej,
wykonanie
docieplenia
bez
ułożenia
tynku
cienkowarstwowego elewacji południowej, jak również sporządzenie
dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej.
W postępowaniu uczestniczyła 1 firma - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel
z Osieka, która
zaoferowała wykonanie zadania za cenę 219.000 zł.
Oferta przyjęta została do realizacji - 6 czerwca miało miejsce
podpisanie umowy z wykonawcą.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Strzelce Opolskie.
Przedmiot zamówienia - świadczenie usług: odbioru odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce
Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie zebranych
odpadów (poza popiołami), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odebrane popioły będą transportowane na Składowisko odpadów
w Szymiszowie.
Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji „mobilnej”
zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego z terenu całej Gminy.
Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia.
W postępowaniu uczestniczyły:
1) Konsorcjum: ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach (lider);
Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszko-dliwiania
Odpadów „Czysty Region” Sp. z o. o., Kędzierzyn-Koźle;

Konsorcjum: Naprzód Sp z o. o. (lider) Rydułtowy; Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach
Opolskich.
Korzystniejszą ofertą okazała się oferta Konsorcjum: Naprzód Sp.
z o.o.
(lider);
Przedsiębiorstwo
usług
Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o. o. z ceną 6 264 045,90 zł (cena ustalona
w oparciu o ceny jednostkowe, poziom cen nieznacznie wyższy niż
w poprzedniej umowie).
Oferta przyjęta została do realizacji – podpisanie umowy
z wykonawcą zadania miało miejsce 20 czerwca.
Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2019 roku.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom Końcowym
VI Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2018 roku, Odbiorcom
Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii
elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 367
Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym za-potrzebowaniem.
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5039, natomiast łączne
szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich
PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 54,6 GWh.
2)

29.06.2017

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZETARGU
20.06.2017
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
Strzelce Opolskie (około 40 ton).
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie materiałów zawierających
azbest z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych
materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów).
W postępowaniu udział wzięły 2 firmy:
1. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów,
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel, Bielsko-Biała,
Korzystniejszą ofertę z ceną 16 840,77 zł złożyła firma Środowisko
i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów.
Oferta przyjęta została do realizacji – jutro 29 czerwca planowane jest
podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI

• „Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy nr 9a, 9b, 9c, 9e, 9f

w Rożniątowie” (zadanie w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017)
– dokumentację projektową opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót
Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich. Koszt projektu wyniesie 6 600,00
złotych.

• „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 realizuje firma Kłosek Marcin – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AUTOCORT z siedzibą w Leśnicy. Wartość zadania wynosi 90 000 zł z terminem
realizacji do 15 września 2017 roku. Kamień wapienny dostarczany jest sołectwom
zgodnie z przekazanym wykazem w dogodnych dla nich terminach i ilościach.
• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane będą awarie
występujące na gminnych ciągach pieszych.
Na realizację zadania, którego wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim
Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 50 000 złotych.
• „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” - w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej, której wykonawcą jest Zakład Projektowania i Nadzoru
Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.
Koszt opracowania projektu wynosi 6 800,00 zł.
• „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 umowa 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 na lata 2014 – 2020.
• „Zakup systemów modułowych i wyposażenia szatni sportowej na gminnym boisku
sportowym w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – wykonawcą zadania jest firma AKSBUD
System Sp. z o.o. z siedzibą w Schodni. Wystąpiono do Starosty Strzeleckiego
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obiektu
budowlanego. Wartość zadania wynosi 153 750 złotych.
• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania,
którego wartość wynosi 400 000 złotych jest firma KABE S.A. z Kędzierzyna Koźla.
Wykonano remont ul. Ciepłowniczej, Sosnowej i Strzelców Bytomskich oraz ulic
w centrum miasta tj. Plac Myśliwca, Księdza Wajdy, Jordanowska, Chrobrego, Plac
Kopernika. Wykonano remonty pacherem na ok. 40% planowanego zakresu: Rozmierz,
Rozmierka, Warmątowice, Grodzisko oraz drobne remonty nawierzchni na terenie
Strzelec Opolskich.
• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
BEN-BUD Beniamin Hurek z Osieka.
Wartość zadania określono na 30 000 złotych.
• „Bezpiecznie wokół przedszkola cz. 1” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół
przedszkola – ul. Wolności” – Szymiszów Wieś (zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego i Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego). Dokumentację
projektową wykonało Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Izbicka za 2 460,00
złotych.
Zgłoszono zamiar robót niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej.
Rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
• „Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich etap II” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej

przebudowę konstrukcji drogi oraz wyposażenie jej w miejsca postojowe dla
samochodów ciężarowych oraz osobowych a także oświetlanie uliczne. Autorem
opracowania będzie Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Izbicka. Wartość
zamówienia wynosi 25 215,00 złotych.

• „Remont ul. Parkowej (bocznej) w Błotnicy Strzeleckiej” – wykonawcą zadania jest
firma KABE SA z Kędzierzyna Koźla, która zaoferowała wykonanie nawierzchni
bitumicznej za kwotę 10 000 złotych.

• „Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Kadłubie Piecu” (fundusz sołecki) – wykonawcą
zadania jest Firma PHU BEN-BUD z Osieka. Wartość robót wyniesie 17 100 złotych.

• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” –
oznakowanie poziome dróg wykonała firma ReZNAK s.c. z Opola za kwotę 59 156,74
złotych. Zadanie obejmuje malowanie przejść dla pieszych, pasów segregacyjnych
i krawędziowych, linii parkingowych, strzałek i innych znaków poziomych.

• „Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śląskich w Grodzisku”
(fundusz sołecki). Przeprowadzono postepowanie, w wyniku którego wyłoniono
wykonawcę zadania, tj. firmę WIR-BRUK z siedzibą w Osieku. Podpisano umowę
z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r. na kwotę 13.056,00zł.
• „Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego w Rozmierce – ułożenie
kostki betonowej” (fundusz sołecki) – przeprowadzono postępowanie i wyłoniono
wykonawcę zadania – firmę WIR-BRUK z Osieka. Wartość zadania wynosi 17 835
złotych z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
• „Rozbudowa oświetlenia ulicy Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do
ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej. Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożył Zakład
Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich
za kwotę 6 150 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE

• „Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg” wykonawcą dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci
wodociągowej była firma SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna
z siedzibą w Opolu. Wykonano projekt budowlany uwzględniający budowę dróg, ścieżek
rowerowych, chodników, oświetlenia kanalizacji deszczowej, wodociągu oraz
kanalizacji sanitarnej. Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 80 565 złotych.

• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie
do sezonu” – wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana Hubert Ploch,
Tomasz Ploch s.j. z siedzibą w Jemielnicy. Przystąpiono do prac, których wartość wynosi
49 700,00zł.

• „Zmiana lokalizacji ogrodzenia na działce nr 1737 w Strzelcach Opolskich” –
zadanie, którego wykonawcą była Firma Ogólnobudowlana Klaudi Moj z siedzibą
w Błotnicy Strzeleckiej, jest częścią szerszego zamierzenia pn.: „Budowa centrum parkuj
i jedź w mieście Strzelce Opolskie”.
Wartość zrealizowanej części zadania wyniosła 76 518,30 zł.
• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i uzbrojenie terenu na
działce nr 230/83 w Strzelcach Opolskich” – zostały opracowane dokumentacje

projektowe obejmujące zagadnienia zagospodarowania terenu w rejonie planowanej
budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej tj. drogi, chodniki, oświetlenie
uliczne, uzbrojenie terenu w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej a także w zakresie
usunięcia kolizji projektowanego budynku z istniejącymi sieciami energetycznymi.
Dokumentację wykonała firma AF Projekt Adam Fidyka z Gliwic za łączną wartość
22 140 złotych. Podjęto działania zmierzające do uzyskania pozwoleń na budowę dla
poszczególnych branż.

• Zawarto porozumienia z Powiatem Strzeleckim w sprawie udzielenia Powiatowi

z budżetu gminy Strzelce Opolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów
w m. Szymiszów ul. Ligonia” w wysokości do 50 000 złotych,
2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka
w m. Sucha ul. Jemielnicka” w wysokości do 100 000 złotych.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2017 r. poz. 1436
ogłoszony został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce
Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej” (Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.).
Plan wszedł w życie dnia 10 czerwca 2017 r.
Dnia 26 maja 2017 r. Wojewoda Opolski wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Nr IN.I.743.34.2017.AD, w którym stwierdził nieważność wyżej wymienionej
uchwały w części tekstowej dotyczącej § 13 pkt 2 w sfomułowaniu „powyżej 100 kW”
i § 13 pkt 6 lit. c tiret 3 w sformułowaniu „powyżej” w zakresie lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW
w przypadku energii słońca i geotermalnej.
Oznacza to, że:
 na całym obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną przy wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii, tj. energii
słońca, można będzie stosować urządzenia o dopuszczalnej mocy do 100 kW,
 na terenach oznaczonych symbolami literowymi PU (tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej) i P (tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną przy wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii, tj. energii
słonecznej i geotermalnej, można będzie stosować systemy o dopuszczalnej mocy
do 100 kW.
Gmina odstąpiła od zaskarżenia ww. rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały w zakresie określonym w przedmiotowym
rozstrzygnięciu pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.
 Do dnia 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski do „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki”,
(konsekwencja Uchwały Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu).
 W dniach od 26 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. w tutejszym Urzędzie (Biuro
Architekta Miejskiego) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica
Wielka”, wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU/ROKOWAŃ
06.06.2017
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Ogrodowej, składającej się z działek 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 znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę
mieszkaniową typu szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże oraz
zieleń urządzoną publiczną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł netto (+23%VAT).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
Na 18 lipca ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości,
z ceną w wysokości 200.000 zł +23% VAT.
20.06.2017
Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 (o pow. 46,04m²)
położonego na parterze budynku przy ul. Topolowej 2 w Strzelcach
Opolskich wraz z przynależną piwnicą (o pow.6,30m²).
Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia
25.11.2091r. 291/10.000 części działek nr 3688/4 i nr 3688/6 z mapy 17 o ogólnej
pow. 0,2060ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie działki nr
3688/4 i nr 3688/6 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz w minimalnej części ulicę dojazdową –
ul. Topolową.
Cena do rokowań wynosiła 75.000zł (w tym cena lokalu 70.674 zł
i cena udziału w gruncie 4.326zł).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia lokalu rokowania okazały się
nieskuteczne.
Z uwagi na fakt, iż z dniem 18.07.2017r. upłynie określony w ustawie
6 miesięczny termin do zawarcia umowy sprzedaży, należy całą procedurę
sprzedaży nieruchomości, łącznie z wyceną przeprowadzić od początku.
21.06.2017
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
(o łącznej pow. 69,20 m²), położonego na I piętrze budynku przy ul. Opolskiej
15 w Strzelcach Opolskich wraz z przynależną piwnicą o pow. 19,30 m² oraz
udziałem wynoszącym 2093/10.000 części działki nr 243/2 z mapy 2 o pow.
0,2193ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie teren, na
którym znajduje się lokal przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalnousługową z zielenią.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 130.000 zł (w tym cena udziału
w gruncie 30.072 zł).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.

28.06.2017

IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej
nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow.
6,6461ha, położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7.
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 przestrze-nnego
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,
oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, turystyki oraz
zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym.
Działka 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 podlega
obniżeniu o 50%.
Z uwagi na brak osób chętnch do nabycia nieruchomości, przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
 W dniu 8 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (pod poz.
1632) opublikowana została Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2021".
Program obejmuje w szczególności: opis stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego i zakres jego koniecznych remontów, planowaną sprzedaż
mieszkań, zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania budynkami,
źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz opis innych działań mających
na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
 Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. określająca nowe
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Strzelce Opolskie.
Uchwała ustala w szczególności:
 progi dochodów uprawniające do otrzymania mieszkania,
 wymagany okres zamieszkiwania lub zatrudnienia na terenie gminy,
 czas obowiązywania złożonego wniosku oraz warunki jego aktualizacji, tryb
rozpatrywania wniosków oraz zasady ogłaszania konkursów na remont lokalu w
zamian za najem.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
z dnia 5 maja 2017 r. (pod poz. 1370).

GOSPODARKA LOKALOWA

01.06.2017

PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY
przetarg ustny ograniczony na najem garażu (o pow. 15,95m2) położonego
przy ul. Krakowskiej 28 w Strzelcach Opolskich
Przetarg ograniczony był do najemców i właścicieli lokali mieszkalnych
w budynku położonym przy ul. Krakowskiej 28 w Strzelcach Opolskich.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni garażu wynosiła
5,10zł +23% VAT.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłaty wadium dokonał Pan Mariusz
Szczykutowicz zam. w budynku przy ul. Krakowskiej 28, który przystąpił do
przetargu.
Ostatecznie Pan Mariusz Szczykutowicz uznany został za najemcę
przedmiotowego garażu, ze stawką czynszu miesięcznego w wysokości
5,10zł/m2 + 23% VAT.

13.06.2017

II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu (o pow. 14,57m2)
położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 4.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni garażu wynosiła 5,10zł
+ 23% VAT.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłaty wadium dokonał Pan Michał
Kiszczyk, który przystąpił do przetargu.
Ostatecznie Komisja uznała Pana Michała Kiszczyka za najemcę
przedmiotowego garażu, ze stawką czynszu miesięcznego w wysokości
5,10zł/m2 + 23% VAT.

GOSPODARKA ODPADAMI
1. Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (za
pośrednictwem sołtysów, firmy PUKiM Sp z o. o - którym serdecznie dziękujemy za
pomoc przy dystrybucji materiałów, oraz poczty) rozpoczął przekazywanie
mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na drugą połowę
roku 2017.
2. W związku z zawartą w dniu 20 czerwca 2017 r. nową umową na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie, na
prośbę mieszkańców, zostaje wprowadzona dodatkowa mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzana zawsze w okresie wakacyjnym.
3. W związku z wejściem w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów zmieniają się wymogi dotyczące pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych:
• Do końca roku 2017 r. wszystkie pojemniki i worki na odpady komunalne winny
zostać oznaczone opisem jaki rodzaj odpadu jest w nich gromadzony:
• pojemnik/worek zielony - napisem „szkło”,
• pojemnik/worek żółty - napisem „papier, metale, tworzywa sztuczne”
• pojemnik/worek brązowy - napisem „bio”,
• pojemnik metalowy (szary) - napisem „popiół”
• pojemnik czarny - napisem „odpad zmieszany”
Bezpłatne nalepki na pojemniki z nazwą odpadu, dostępne są w Referacie Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu (parter, pok. nr 4).
•
Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przed
1 lipca 2017 r. tj. przed wejściem w życie wyżej cytowanego Rozporządzenia
pozwoliło Gminie Strzelce Opolskie na niewprowadzanie kolejnej frakcji odpadów

jaką jest papier. Przez kolejne dwa lata nadal będziemy gromadzić papier tak jak
dotychczas w żółtym pojemniku lub worku.
• Do 30 czerwca 2022 r. – należy dostosować pojemniki i worki do obowiązującej
kolorystyki.
4. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Według stanu na dzień 26 czerwca br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 967
tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 439 814 zł.
Na dzień 26 czerwca 2017 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało
jeszcze ok. 147 705 zł.
5. Od 24 maja do 26 czerwca wysłano 267 sms - ów przypominających o dokonaniu
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Na koniec czerwca 2017r. kwota zaległości wynosiła odpowiednio za lata:
2013 rok – 8 810 zł, procent ściągalności – 99,6 %
2014 rok – 32 549 zł, procent ściągalności – 99,3 %
2015 rok – 35 553 zł, procent ściągalności – 99,2 %
2016 rok – 61 433 zł, procent ściągalności – 98,7 %
2017 rok – 85 336 zł, procent ściągalności – 95,8%.
7. Od 29 maja do 23 czerwca br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi wpłynęło 15 nowych oraz 98 korekty deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OŚWIATA
 Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we
Wrocławiu podały wyniki egzaminu uczniów klas III szkół gimnazjalnych w 2017 r.
w okręgach opolskim i dolnośląskim.
Egzamin odbył się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. i obejmował część
humanistyczną (język polski, historia i wos), część matematyczno-przyrodniczą
(matematyka, przedmioty przyrodnicze) oraz język obcy nowożytny.
Analizując wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego stwierdza się, co
następuje:
 w części humanistycznej: wynik poprawiło Publiczne Gimnazjum nr 1
w Strzelcach Opolskich (j. polski w roku 2016: stanin niżej średni, w roku 2017:
wysoki; historia w roku 2016: stanin niżej średni, w roku 2017: wyżej średni),
natomiast Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich pozostało na tym
samym poziomie co w roku ubiegłym (stanin niski ), zaś Publiczne Gimnazjum w
Szymiszowie uzyskało wynik niższy (j. polski w roku 2016: stanin średni, w roku
2017: niski; historia w roku 2016: stanin średni, w roku 2017: niżej średni);
 w części matematyczno – przyrodniczej wszystkie trzy gimnazja uzyskały wynik
niższy:
- PG 1 w części przedmiotów przyrodniczych uzyskało stanin: średni , mając
w roku 2016: stanin wyżej średni;
- PG 2 w części przedmiotów przyrodniczych w roku 2016: stanin niżej średni,
w roku 2017: niski;
- PG w Szymiszowie w części matematycznej: w roku 2016: stanin wyżej średni,
w roku 2017: niżej średni.


w części językowej (j. angielski) wynik poprawiły Publiczne Gimnazja nr 1
w Strzelcach Opolskich (było średni , jest: wyżej średni) oraz w Szymiszowie (było:
wyżej średni , jest: bardzo wysoki), natomiast Publiczne Gimnazjum nr 2 uzyskało
wynik niższy (było: średni , jest: niżej średni)


w części językowej (j. niemiecki) wynik poprawiło Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Strzelcach Opolskich (było: wyżej średni , jest: wysoki), zaś Publiczne
Gimnazjum w Szymiszowie pozostało na tym samym poziomie (bardzo wysoki),
a Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich uzyskało wynik niższy (było:
wysoki, jest: średni).
 Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017, 24 czerwca rozpoczęły się ferie
letnie dla uczniów wszystkich typów szkół.
W tym czasie dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały/zostaną następujące
formy wypoczynku:
 od 26 do 27 czerwca 2017 roku ZPO Kadłub przygotował warsztaty rekreacyjno
– sportowe „Cudze chwalicie swego nie znacie. Przygoda w Krainie Wygasłego
Wulkanu”;
 od 3 do 4 lipca 2017 roku ZPO w Kalinowicach odbędą się warsztaty
rekreacyjno – sportowe „Kolorowe lato w zgodzie z naturą”;
 od 3 do 14 lipca 2017 roku Gminny Zarząd Obsługi Jednostek we współpracy
ze Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich organizuje półkolonie
dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.
Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od godz. 800 – 1300 w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Ponadto dzięki współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Międzyszkolnym Klubem Sportowym
uczniowie szkól gminnych będą uczestniczyć w koloniach:
 29.07. -11.08.2017 r. i 11.08. -24.08.2017 r – Turawa - Kolonie letnie dla dzieci
pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych;
 11.08. 24.08.2017 r. - Zwardoń - Obóz profilaktyczny;
20.08.-27.08.2017 r. - Węglowice - Obóz koszykówki dla uczniów klas młodszych;
3.08. – 13.08.2017 r. – Szamotuły - Obóz koszykówki dla uczniów starszych
Wzorem lat ubiegłych, w czasie tegorocznych wakacji dzieci i młodzież będą mogły
skorzystać również z różnorodnych form wypoczynku przygotowanych Strzelecki
Ośrodek Kultury, Ref. Sportu i Rekreacji oraz świetlice.
Szczegółowa informacja - W ZAŁĄCZENIU.



POMOC SPOŁECZNA
 1 czerwca na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbył się Dzień Twórczej
Profilaktyki – impreza, której celem było promowanie MODY NA ŻYCIE WOLNE
OD UZALEŻNIEŃ - życie bez przemocy, życie godne i odpowiedzialne, którego
wartością jest wolność.
Impreza rozpoczęła się happeningiem ”Przestańmy Biec”, korowód przeszedł ulicami
miasta pod budynek Urzędu Miejskiego a następnie na Plac Żeromskiego.
W ramach Dnia Twórczej Profilaktyki przewidziano szereg atrakcji – odbył się
występ Studia Wokalnego BIS, „Pajdokracja, czyli rządy dzieci” w wykonaniu
młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 2, „Taniec bez tajemnic”- w wykonaniu
uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1, pokaz tresury psów policyjnych.
Imprezie współtowarzyszyły gry i zabawy oraz wspólne tańce, które spotkały się
z zainteresowaniem jej uczestników.
Na Placu Żeromskiego dostępne były punkty informacyjne: „Koperta życia”,
„Przemoc w rodzinie”, „Opolska Karty Rodziny i Seniora”, „Karta Dużej Rodziny”,
„Lokalnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych”, działalności: Klubu Seniora,
Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Społecznej,
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz firmy Kronospan ze Strzelec Opolskich.
Organizatorem przedsięwzięcia była Gmina Strzelce Opolskie - Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Strzelecki
Ośrodek Kultury.
 7 czerwca w godzinach popołudniowych na terenie Barki „Kaczorownia” odbył się
mecz siatkówki plażowej „Barka” kontra Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Mecz ten zainicjowany został przez Partnerstwo Lokalne działające w ramach
Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności na lata 2013-2020.
Mecz miał charakter towarzyski. W pierwszej rozgrywce pomiędzy uczniami
„Centrum” a mieszkańcami Barki zakończył się wynikiem 28 do 26 – dla uczniów,
w drugiej pomiędzy uczennicami „ Centrum” a mieszkańcami Barki, zakończył się
wynikiem 13 do 25 dla Barkowiczów.
W ostatnim meczu rewanżowym Barkowicze ulegli uczniom „Centrum” 21 do 25.
Uczestnicy imprezy bawili się świetnie, a wszystko zakończyła wspólna biesiada przy
ognisku.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
 Zakończono postępowanie związane z zakupem samochodu dla OSP Rozmierz.
Negocjacje w tej sprawie prowadzono z Firmą Skrzypczyk-Autoserwis Sp. z o.o.
z Szymiszowa.
Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 61 500,00 zł, z czego 45 000,00 zł to środki
z budżetu Gminy, natomiast kwota 16 500,00 zł to wkład zebrany przez OSP Rozmierz.
 Z 18 na 19 czerwca 2017 r. miał miejsce pożar instalacji technologicznej
w Kronospanie. W akcji ratowniczej brały udział nasze jednostki OSP.
 W dniach 10 – 11 czerwca br. drużyna z OSP Strzelce Opolskie - na zaproszenie
Jednostki Partnerskiej z miasta Chlebićow – uczestniczyła w zawodach
pożarniczych Kraju Morawskiego w Opawie.
 24 czerwca br. na Stadionie Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach
Op. odbyły się Miejsko – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.
Tytuł Mistrza w Grupie Drużyn OSP zdobyła Drużyna OSP Osiek, natomiast tytuł V-ce
Mistrza drużyna OSP Warmątowice. W zawodach brała udział drużyna Chlebićov, która
zapowiedziała już swój udział w przyszłorocznych zawodach.
Organizatorzy zawodów: Burmistrz Strzelec Opolskich, Komendant Powiatowy PSP
oraz Zarząd Oddziału Związku OSP RP.
 W najbliższym czasie zgodnie z planem wystąpimy do Wojewody Opolskiego
z wnioskiem o zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań
obronnych w 2018 roku.
 W dniach 24-25 czerwca Zespół Zgrani Fojermani działający przy OSP Grodzisko
uczestniczył w XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku.
Występy zespołu cieszyły się dużym zainteresowaniem - zespół otrzymał wyróżnienie
oraz zaproszenie do udziału w festiwalu w Tarnobrzegu.

KONTAKTY ZAGRANICZNE
 W dniach 15 - 18 czerwca na zaproszenie Burmistrza Kampen – (organizatora) wraz
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Gabrielą Puzik oraz Zastępcą Burmistrza
Józefem
Kampą
reprezentowaliśmy
Gminę
Strzelce
Opolskie
na

37 międzynarodowym zjeździe Międzynarodowego Związku Nowej Hanzy
„Hanza”.
Nowa Hanza to związek miast partnerskich basenu Morza Bałtyckiego oraz
Północnego założony w 1980 r. w holenderskim Zwolle, którego nasza gmina jest
członkiem od 1998 r.
Celem tego związku jest integracja miast Nowej Hanzy, nawiązywanie
bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, współpraca miast w dziedzinie
gospodarczej, kulturalnej, socjalnej, turystycznej i wymiana młodzieżowa.
Utworzona w Zwolle komisja hanzeatycka przygotowała zasady organizacyjne
powierzając przewodniczenie stałe nadburmistrzom Lubeki i przewidując coroczne
obchody Dni Nowej Hanzy w miastach członkowskich.
Historia Hanzy sięga XII wieku, kiedy powstał związek kupców północnych
Niemiec, a od połowy XIII w. zrzeszenie miast organizujące handel między strefą Morza
Bałtyckiego a Europą Zachodnią. Inicjatorem Związku była założona w 1158 roku
Lubeka, a które od 1294 r. oficjalnie uważana za jego główne miasto. Zrzeszenie miast
Hanzy ciągle pozyskiwało nowe miasta, które utworzyły koalicję przeciwko Duńczykom,
którzy poprzez swoje położenie blokowali handel morski na Morzach Północnym
i Bałtyckim. Rozwój Hanzy przypadł na II połowę XIII wieku, kryzys gospodarczy
w XIV wieku zmusił ją do zmiany strategii i szukania nowych rynków zbytu, co
doprowadziło m.in. do zwycięskich wojen z Danią. W okresie największego rozkwitu
w I połowie XV wieku Hanza obejmowała ponad 160 miast w tym również ośrodki
leżące daleko od Morza Bałtyckiego i Północnego ( Kraków, Wrocław, Kolonia,
Dortmund). Ostatni zjazd starej Hanzy odbył się w 1669 roku i objął tylko 6 miast w tym
Lubekę i Gdańsk.
Tegoroczny zjazd tzw. Hanseatage odbył się w 50 tysięcznym mieście
holenderskim Kampen, oddalonym zaledwie 25 km od miasta Zwolle, w którym
została wskrzeszona Nowa Hanza. Na zjazd przybyło ponad 110 miast
członkowskich, które poprzez udział swoich mieszkańców i artystów, prezentowały
swój dorobek. Delegacja strzelczan uczestniczyła po raz pierwszy w tak wspaniałych
obchodach, którymi żyło całe miasto. W tym czasie delegacja strzelecka brała
aktywny udział w organizowanych sympozjach, warsztatach i konferencjach
o tematyce z zakresu gospodarki, ochrony środowiska, turystyki i wymiany
młodzieży.
Na konferencji z udziałem wszystkich delegatów członków Nowej Hanzy- obecnie
liczy 190 miast – wystąpił Komisarz UE deklarując jeszcze większą dostępność
środków unijnych dla projektów partnerskich w ramach Hanzy.
Wyjazd należy uznać za bardzo pożyteczny – odnowiony został kontakt z delegatami
Nowej Hanzy, skutkujący zacieśnieniem współpracy w wielu dziedzinach.
Podziwiać należy miasto, które przyjęło 1400 oficjalnych gości członków miast oraz
najazd turystów w liczbie 300 tys. z różnych części Europy Zachodniej i Wschodniej.
 W dniach 23-25 czerwca – na zaproszenie Starosty Ladislava Effenberka – delegacja
Gminy Strzelce Opolskie (Vice przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
p. Antoni Karecki, Radny Karol Bischoff, Sekretarz Gminy Magdalena Żelazna oraz
Kierownik Referatu Organizacji Katarzyna Kaliciak) przebywała w partnerskim
mieście Holice, gdzie uczestniczyła w obchodach święta miasta.
Istotnym elementem obchodów było sadzenie drzewek symbolizujących
partnerstwo miast Holice - Strzelce Opolskie oraz Holice -Medzev.
W partnerskich Holicach przebywali również strzeleccy tenisiści oraz drużyna piłki
nożnej MOS Strzelce Opolskie, która wzięła udział w 47 Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej – Viktoria Cup memorial Ladi Wojire.

 Od Burmistrza partnerskiego miasta Soest oraz Przewodniczącego Forum Kultury
w Soest otrzymaliśmy zaproszenia do udziału w dniach 28-30 lipca br. w „Soester
Fehde” (Europejski Festiwal Średniowieczny).
Średniowieczny festyn w Soest odbywa się od 2009 roku co dwa lata. W czasie
kilkudniowego imprezy Soest „wyrusza” w podróż do Średniowiecza. Przedstawiane są
walki w obronie Soest, jakie toczone były w latach 1444 - 1449, które miały przełomowe
znaczenie dla historii miasta, w następstwie których mieszkańcy wywalczyli sobie
niezależność.
Podobnie jak podczas Dni Ziemi Strzeleckiej, w Soest odbywa się również korowód,
prawie wszyscy uczestnicy są w strojach z XV wieku, a wokół rozbrzmiewa do późnej
nocy średniowieczna muzyka.
 Władze partnerskiej Tyśmienicy przesłały zaproszenie do złożenia wizyty w dniach
23-24 sierpnia, celem udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

RÓŻNE
12 czerwca obyła się I sesja Gminnej Rady Seniorów I kadencji.
Na mocy Zarządzenia Nr 91/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 maja 2017 r.
powołana została Gminna Rada Seniorów w Strzelcach Opolskich w składzie:
1) Jerzy Lubiński,
2) Czesław Michalak,
3) Barbara Skowronek,
4) Ludmiła Starzec,
5) Bożena Barłóg,
6) Danuta Szulc,
7) Henryk Poloczek,
8) Franciszek Kłoda,
9) Krystyna Izworska,
10) Jan Kowalczyk,
11) Michał Kramarczuk,
12) Zofia Salamon,
13) Wiesława Pilawska.
Z trzynastoosobowej rady w sesji udział wzięło 10 osób.
Podczas sesji, seniorzy jednogłośnie wybrali spośród siebie przewodniczącego, został
nim Jan Kowalczyk.
Wiceprzewodniczącym Rady został Franciszek Kłoda.
Kadencja rady trwa 4 lata.
Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Członkowie pełnią
swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.
Rada ma się spotykać co najmniej dwa razy do roku, jednak już podczas I sesji
członkowie zadeklarowali chęć regularnych spotkań.
 Na zaproszenie Marszałka Senatu, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
i redaktor naczelnej "Gazety Sołeckiej" Pani Gabriela Puzik - przewodnicząca
Rady Miejskiej i sołtys Kadłuba Wsi wzięła udział w konferencji "Aktywne sołectwo
- obywatelskie społeczeństwo" odbywającej się w Senacie RP.
Pani Gabriela Puzik reprezentowała województwo opolskie w dyskusji na temat
aktywności sołeckiej z punktu widzenia socjologicznego oraz wniosków płynących
z konferencji z 31 stycznia "Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa".
W konferencji uczestniczyli senatorowie, poseł Ryszard Wilczyński, prezes Ireneusz
Niewiarowski oraz redaktor naczelna "Gazety Sołeckiej".

Finalnym punktem konferencji było wręczenie statuetek "Sołtys Roku 2016" oraz
zwiedzanie obu izb parlamentu.

KULTURA
 Strzelecki Ośrodek Kultury ogłosił nabór wniosków na realizację projektów
kulturalnych, których pomysłodawcami są sami mieszkańcy.
Nabór wniosków kierowany jest do osób indywidualnych, grup formalnych
i nieformalnych, które są gotowe do podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie
nowatorskich działań pobudzających mieszkańców gminy Strzelce Opolskie do
aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym.
Celem naboru jest zainicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do
rozwoju potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, które
wynikają z ich potrzeb kulturalnych.
 Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. (do godz. 15:30.)
 Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie, a realizacja
inicjatywy musi odbywać się na jej terenie.
 Każdy uprawniony wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski.
 Wnioski można składać jedynie na nowatorskie inicjatywy kulturalne tzn.
nierealizowane do tej pory na terenie gminy Strzelce Opolskie, stanowiące
odpowiedź na potrzeby kulturalne zawarte w „Raporcie z diagnozy lokalnej
w Strzelcach Opolskich” m.in. ukierunkowane na wzrost aktywności młodzieży,
działania międzypokoleniowe, a także skierowane dla osób niepełnosprawnych,
w tym działania edukacyjne oraz innowacyjne o charakterze kulturalnym.
 Realizacja projektów nastąpi w okresie od 1 sierpnia do 30 października 2017 r.
 Całkowity przewidywany budżet zadania wynosi 22 000 zł.
 Dofinansowanie otrzyma 3-7 wybranych projektów.
 Maksymalna kwota dofinansowania, które może uzyskać jedna inicjatywa
wynosi 5000,00 zł.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin naboru inicjatyw w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 dostępne są na stronie internetowej
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich.

WAŻNIEJSZE IMPREZY/WYDARZENIA KULTURALNE
3,4.06.2017

6.06.2017

DNI ZIEMI STRZELECKIEJ oraz imprezy towarzyszące.
 III Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej o Puchar
Burmistrza (CRWiS „Strzelec”)
 Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt (PG 2 ul.
Kozielska)
 XIX Bieg Strzelca (Park Miejski)
 Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego (Hala Sportowa
Pl. Żeromskiego)
 VII Strzelecki Zlot Samochodów Zabytkowych (Park Miejski)
 Otwarcie wystawy upamiętniającej 15 lat partnerstwa z Tyśmienicą
 Wręczenie
nagród
uczestnikom
konkursu
plastycznego
„Moje miasto” (Park Miejski)
 Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Przewodniczącej Rady
Miejskiej (akwen „Spałek)
 VII Strzelecki Rajd Rowerowy.
Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim (C@fe Kultura)
Wojciech Jagielski - dziennikarz, reportażysta.

19.06.2017

22.06.2017

Początkowo dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, przez lata był
związany z „Gazetą Wyborczą”.
Wybitny znawca problematyki Afryki oraz Azji Środkowej, Zakaukazia
i Kaukazu.
Relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne przełomu wieków na
całym świecie.
Debiutował książką „Dobre miejsce do umierania” (1994) o Zakaukaziu
i Kaukazie, potem wydał „Modlitwę o deszcz” (2002) poświęconą
Afganistanowi, która uzyskała nominację do Nagrody NIKE 2003, oraz
„Wieże z kamienia” (2004) o Czeczenii.
„Sacrum/profanum” - spektakl teatralny przygotowany przez
młodzież z grupy teatralnej „Dzieci Dionizosa” (sala widowiskowa).
Sztuka powstała w wyniku pracy z grupą nastolatków w ramach
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”
do projektu pod nazwą: „Życie jest teatrem czyli zmagania młodych
w życiu i na scenie”
Koncert na Dzień Ojca w wykonaniu studia wokalnego Singing SOK
(Sala Widowiskowa)

INNE WYDARZENIA
03.06.2017

05.06.2017

07.06.2017

Wojewódzki Drużynowy Wielobój Pływacki dzieci w wieku 10-11 lat
pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich
Organizatorzy – Opolski Okręgowy Związek Pływacki, Klub Sportowy
KRONOS Strzelce Opolskie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Strzelcach Opolskich, Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
 ocenę realizacji zadań ZHK;
 informację Zarządu dot. zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników.
 omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników oraz podjęcie
uchwał w sprawach:
1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016r. oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysku;
2) zaopiniowania skwitowania członków Zarządu za działalność
w 2016 r.
3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
Gala wręczenia Złotych Spinek oraz nagród w plebiscycie Człowiek
Roku (Opole, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe)
Złote Spinki - nagrody przyznawane przez redakcję Nowej Trybuny
Opolskiej wręczone zostały już po raz 20. Spinki otrzymały cztery osoby,
wręczono także nagrodę specjalną - Diamentową Spinkę.
Laureatami Złotych Spinek zostali:
 w kategorii samorządność - Alojzy Bardorz, cieśla, który od czterech lat
jest starszym Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Oleśnie.
 w kategorii biznes Franciszek i Małgorzata Tomechnowie, którzy wraz
z rodziną prowadzą hotel Arkas w Prószkowie.

09.06.2017

10.06.2017
10.06.2017

11.06.2017

11.06.2017

13.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
16.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
20.06.2017

22.06.2017

 spinką za postawę społeczną został wyróżniony ks. prof. Jerzy Kostorz,
opolski duszpasterz sportowców oraz pomysłodawca wielu akcji
charytatywnych, w tym koncertów na rzecz renowacji opolskiej
katedry.
 w kategorii kultura i nauka nagrodę zdobył Piotr Smykała, znawca
i miłośnik historii lokalnej z Rozmierki.
Diamentową Spinkę dostał prof. Michał Lis, historyk i badacz dziejów
Śląska.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie sprawozdania F-01 za 4 miesiące 2017r
wyrażenie opinii w sprawie projektów uchwał dot. zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki
wyrażenie opinii w sprawie dzierżawy części działki od Państwowych
Lasów
Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)
Piknik Rodzinny 2017 w Błotnicy Strzeleckiej (Błotnica Strzelecka,
remiza OSP)
Impreza zorganizowana została przez społeczność szkolną i Radę
Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej.
V Piknik Rodzinny (ogród Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach
Opolskich)
Organizatorzy: PP nr 8 w Strzelcach Opolskich oraz Rada Rodziców ww.
placówki.
V Piknik Rodzinny z „Ósemką” (boisko przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich)
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły
Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich
X Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar Św. Jacka (stadion
sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Strzelców
Bytomskich w Strzelcach Opolskich)
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Spotkanie w sprawie rond na drogach krajowych i powiatowych
(Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich)
Spotkanie robocze „Poprawa jakości powietrza w Subregionie
Kędzierzyńsko-Kozielskim” (Opole)
Jubileusz 90. rocznicy urodzin p. Jana Niepala, mieszkańca Niwek.
Jubileusz 30. rocznicy święceń kapłańskich Proboszcza Parafii pw.
Św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. ks. Rudolfa Nieszwieca.
Turniej piłki nożnej Domów Dziecka (Barka Kaczorownia)
III spotkanie Rady ds. Rodziny (Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)
Głównym tematem spotkania była polityka senioralna, realizowana
w regionie ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk,
wypracowanych w ramach działań różnych służb, jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawach:

22.06.2017

23.06.2017

23.06.2017
23.06.2017
26.06.2017
27.06.2017

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016;
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016;
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
 podziału zysku;
 udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.
Spotkanie pn. „Współpraca Lasów Państwowych i Samorządów
w realizacji
wspólnych
przedsięwzięć
infrastrukturalnych
(drogowych)” (Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
Celem spotkania było zapoznanie się z możliwością realizacji wspólnych
przedsięwzięć Lasów Państwowych i Samorządów na rzecz prowadzenia
gospodarki leśnej i zadań z nią związanych oraz mających wpływ na jej
realizację, w tym na rzecz zmniejszenia dla społeczności lokalnej
i regionalnej uciążliwości związanych z realizacją zadań w zakresie
gospodarki leśnej i częściową eliminacją skutków powstałych w wyniku
jej prowadzenia.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: podjęcie uchwał w sprawach:
 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki wraz z informacją
dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.;
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok
obrotowy 2016;
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016;
 podziału zysku za rok obrotowy 2016;
 absolutorium dla Członków Zarządu Spółki;
 absolutorium dla Członów Rady Nadzorczej spółki;
 przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Spółki;
 przyjęcie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Spotkanie z okazji III rocznicy powstania Strzeleckiego
Stowarzyszenia Seniorów.
(Strzelce Opolskie, Restauracja „Alter Ego”)
Spotkanie w sprawie pracowników z Ukrainy (Urząd Miejski
w Strzelcach Opolskich)
Konferencja „Pakiet dla średnich miast” Nowe podejście – nowe
możliwości” (Warszawa)
Program konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju
obejmował takie zagadnienia jak:
 Miasta średnie w SOR - szanse, wyzwania, perspektywy
 Inwestycje samorządowe w średnich miastach – gdzie szukać
pieniędzy?
 Czego oczekują przedsiębiorcy od samorządów
 Inwestycje prywatne w średnich miastach – wspólny cel, wspólne
działanie.

27.06.2017

28.06.2017

29.06.2017

29.06.2017
29.06.2017

30.06.2017

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe otwierające projekt „Mosty
współpracy. Samorządowe Partnerstwo na rzecz Młodzieży”
(Grodziec)
Celem spotkania było zawiązanie Samorządowego Partnerstwa na
Rzecz Młodzieży – swego rodzaju sojuszu wspólnot samorządowych, dla
których kwestie związane z polityką młodzieżową są istotne, które
dostrzegają sprawy młodych ludzi i chcą połączyć się w działaniu na rzecz
zwiększenia im możliwości rozwoju i aktywności w naszym regionie,
przeciwdziałając jednocześnie wciąż dużej fali emigracji.
Organizatorzy – Marszałek Województwa Opolskiego oraz Biuro
Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
(były Zajazd Strzelecki)
W porządku m.in. podjęcie uchwał w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, rachunku
zysków i strat Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej;
 pokrycia straty bilansowej Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej;
 podziału zysku Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
 udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu „SMART CITY – założenia
i perspektywy” (Wrocław)
Ogólnopolski Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy – jest
jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym.
Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego
poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane
ze smart cities.
Otwarcie nowego zakładu Grupy IFA w Ujeździe.
Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala Rady
Miejskiej)
Jubilaci:
50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody:
 Adamski Jan i Theresia - Kadłub,
 Banaś Jerzy i Weronika - Sucha,
 Bartczak Eugeniusz i Maria - Strzelce Opolskie,
 Domerecki Tadeusz i Krystyna - Kalinowice,
 Dudek Serafin i Urszula - Szymiszów,
 Glik Paweł i Anna - Rozmierka,
 Klyszcz Franciszek i Cecylia - Kadłub,
 Skrobała Władysław i Maria - Strzelce Opolskie,
 Stawiarski Jan i Józefa - Szymiszów,
 Stürz Engelbert i Renate - Płużnica Wielka,
 Styczeń Józef i Teodozja - Strzelce Opolskie
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody
 Wróbel Ernest i Maria - Dziewkowice,
 Twardoń Ryszard i Łucja - Warmątowice.
Seminarium „Budownictwo społeczne – jedna z kluczowych sfer
rozwoju województwa opolskiego” (Opole, Wojewódzki Urząd Pracy)

30.06.2017

Konferencja dla przedstawicieli samorządu terytorialnego
województwa opolskiego poświęcona Polskiej Spółce Gazownictwa,
rozwojowi sieci gazowej oraz gazyfikacji gmin województwa
opolskiego (Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)
Organizatorzy – Wojewoda Opolski oraz Polska Spółka Gazownictwa.

