SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(28 CZERWCA - 26 LIPCA)
FINANSE
W okresie 28 czerwca – 26 lipca 2017 r. wydane zostały następujące
Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 czerwca
2017 r . w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji
celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 119.000,00 zł,
co stanowi skutek otrzymanych dotacji:
DZIAŁ

DZ.
801

KWOTA
DOTACJI
(PLN)

28.000

środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –
Priorytet 3)

66.000

środki na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów

25.000

środki przeznaczone na finansowanie ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym na utworzenie nowych miejsc i ich
utrzymanie

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

DZ.
852

PRZEZNACZENIE

POMOC
SPOŁECZNA

Ogółem

119.000,00 zł

2) Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów
finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2017.

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXXV/274/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 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. Zarządzenie obejmuje:
zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok
2017, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 2 stycznia 2017 r. w szczegółowości dochodów i wydatków
budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki
zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich i w planach finansowych pozostałych jednostek
budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2017.
Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 28
czerwca 2017 r.
3) Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na
2017 rok.
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę
68.934,00 zł; dotyczą one następujących działów:
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Przesunięcia na kwotę 66.000 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op., niezbędne były
w związku z:
realizacją umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
w zakresie
przygotowania
lokali
mieszkalnych
do
zasiedlenia
(kwota 49.000 zł);
zapłatą składek na fundusz remontowy (12.000 zł)
zabezpieczenia środków na bieżące remonty nieruchomości gminnych
(5.000,00 zł)
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zmiany na kwotę 1.934,00 zł ogółem dokonane zostały na wniosek Zastępcy
Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
Zmiany podyktowane zostały koniecznością wypłacenia wynagrodzenia z tytułu
umów zleceń dla opiekunów i koordynatora zorganizowanych form wypoczynku
w PSP Kadłub, PSP Kalinowice i półkolonii „Wesołe lato w mieście”
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w ramach akcji lato w 2017 r.
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Przesunięcie na ogólną kwotę 1.000,00 zł dokonane zostało na wniosek
Kierownika Ref. Rolnictwa oraz Kierownika Ref. Organizacji. Niezbędne było
w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii –
zgodnie z umową zawartą w dniu 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą
Opolskim, a Gminą Strzelce Opolskie.
4) Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
7 lipca 2017 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Zarządzenie
dotyczy
rozdysponowania
rezerwy
ogólnej
ustalonej
w § 7 Uchwały Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na
2017 rok w kwocie 194.050 zł.
Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek:
15.000 zł na
wniosek
Kierownika
Referatu
Inwestycyjnego
Technicznego, z przeznaczeniem na zadanie „Dostosowanie
oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób
niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych
(skutek nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które
nakłada na zarządców dróg obowiązek dostosowania
oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób
niepełnosprawnych, które obecnie powinny mieć nawierzchnię
barwy niebieskiej. Wymaga to przemalowania istniejących miejsc
postojowych dla niepełnosprawnych lub zastąpienia innym
materiałem wierzchnim np. kostką betonową w kolorze niebieskim.
3.600 zł na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego,
w związku z rozszerzeniem katalogu zadań w Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o nowe zadanie pn. „Wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Marka Prawego
w Strzelcach Op., zgodnie z nową organizacją ruchu.
Zmiana organizacji ruchu drogowego dotyczy skrzyżowania dróg
gminnych ul. Marka Prawego i ul. Fryderyka Chopina w Strzelcach
Opolskich i polegać będzie na wyznaczeniu dwóch nowych przejść
dla pieszych oraz wyłączeniu części drogi z możliwości
parkowania pojazdów.
60.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego
– w związku z potrzebą wymiany pokrycia dachowego na
obiekcie stołówki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
w Strzelcach Opolskich.
Od kilku lat przy nasilonych opadach deszczu pojawiają się na
obiekcie przecieki dachu. W wyniku oględzin stwierdzono, że
przecieki pojawiają się w miejscach przebić przez dach oraz na
załamaniach papy przy ogniomurze. Powyższe uszkodzenia
świadczą o zużyciu izolacji dachu a doraźna naprawa przecieków
byłaby nieskuteczna.
40.000 zł na
wniosek
Dyrektora
Gminnego Zarządu
Mienia
Komunalnego
w Strzelcach
Opolskich
–
w związku
z realizacją zadania „Budowa kolumbarium na terenie
cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich.
Zmiana wysokości wykonania I etatu wynika z otrzymanego
kosztorysu inwestorskiego.
20.000 zł na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek
w Strzelcach
Opolskich
–
w związku

z koniecznością naprawy dachu ZPO Kadłub Oddział
Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Osieku.
Konieczna jest również naprawa komina oraz poprawa
uziemienia.
37.450 zł na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich - z przeznaczeniem na realizację
zadania „Program wieloletni „SENIOR” na lata 2015-2010
edycja 2017, celem którego jest utworzenie Klubu „Senior+” dla
osób z terenu Gminy Strzelce Opolskie powyżej 60 r. życia,
borykających się z problemami wieku starczego.
18.000 zł na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w Warmątowicach.
194.050 ZŁ
OGÓŁEM
5) Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą
dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 671.766,91 zł, co
stanowi skutek otrzymanych przez gminę dotacji:
DZIAŁ

Dz. 852
POMOC
SPOŁECZNA

KWOTA
DOTACJI
(PLN)

PRZEZNACZENIE

środki przeznaczone na realizację własnych
5.000,00 zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie
wypłat
zasiłków
okresowych
w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy
o pomocy społecznej
150.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.
pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
149.700,00 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań
wynikających
z programu
wieloletniego
„Senior +” na lata 2015-2020

Dz. 801
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE

354.753,79

środki przeznaczone na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu
zakupu
podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
w przypadku
szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne

Dz. 852
POMOC
SPOŁECZNA

4.313,12 środki
przeznaczone
na
wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
oraz na koszty obsługi tego zadania
w wysokości
2%
łącznej
kwoty
dotacji
wypłaconych gminie
8.000,00 środki
przeznaczone
na
organizowanie
i świadczenie
specjalistycznych
usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej

671.766,91 ZŁ
OGÓŁEM
6) Zarządzenie
nr
138/2017
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy
celowej.
Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy celowej
ustalonej § 8 Uchwały Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy
Strzelce Opolskie na 2017 rok, przeznaczonej na wydatki związane
z wdrażaniem reformy oświatowej i dostosowaniem istniejących zasobów
do zmian z niej wynikających w kwocie 467.700 zł.
Rozdysponowania rezerwy dokonano odpowiednio z przeznaczeniem na:
wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Opolską
w Strzelcach Opolskich (30.000 zł)
budowę chodnika pomiędzy ul. Opolską a Sosnową w Strzelcach
Opolskich (4.000,00 zł)
W związku z wdrażaniem założeń reformy oświatowej i zmianą granic
obwodów szkolnych na terenie gminy, zmieni się droga dzieci i młodzieży do
szkół. Nowe przejście dla pieszych zrealizowane przez GDDKiA oddział
w Opolu i wykonane przez gminę jego oświetlenie wraz z chodnikiem
znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży objętych
obowiązkiem szkolnym uczęszczającym na zajęcia szkolne do budynków
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sosnowej w Strzelcach
Opolskich.
na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie prac remontowych
umożliwiających utworzenie w szkołach pracowni (skutek reformy
oświaty i przekształcenia 6 letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie
oraz rozszerzenia ramowych planów nauczania o przedmioty wymagające
przygotowania pracowni chemicznych i fizycznych) – kwota 349.500 zł;
z związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego
„Przystosowanie pomieszczeń parteru na potrzeby oddziałów

przedszkolnych w budynku PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich”
- kwota 15.200 zł.
W dniach 7 – 17 lipca prowadzona była w Gminie Strzelce Opolskie kontrola
sprawdzająca Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Przedmiotem
kontroli
było
sprawdzenie
wykonania wniosków
pokontrolnych, sformułowanych podczas kompleksowej kontroli RIO
przeprowadzonej
w gminie
Strzelce
Opolskie
w dniach
1 sierpnia - 5 października 2016 r.
Przeprowadzona w roku ubiegłym kontrola obejmowała gospodarkę finansową
Gminy za 2015 r. oraz wybrane zagadnienia za lata 2009-2014 i 2016.
W następstwie kontroli sformułowano 4 wnioski pokontrolne:
Wniosek nr 1 - doprowadzić do przestrzegania dyspozycji art. 20 ust.
1 ustawy o rachunkowości w zakresie terminowego ewidencjonowania
zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
Wniosek nr 2 - podjąć działania mające na celu wyeliminowanie przypadków
nieterminowego przekazywania do Regionalnej Izby Obrachunkowej
zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej objętych nadzorem Izby.
Przestrzegać w tym zakresie przepisów art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
Wniosek nr 3 - rozliczyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych pobrane w nieprawidłowych wysokościach.
W zakresie pobierania tych opłat stosować przepis art. 11 1 ust. 8 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Wiosek nr 4 - zaniechać zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami
samorządowymi na wykonywanie zadań objętych zakresem czynności
ustalonych dla zajmowanych przez pracowników stanowisk pracy, zgodnie
z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
W wyniku kontroli sprawdzającej nieprawidłowości nie stwierdzono,
sformułowane w czasie ubiegłorocznej kontroli wnioski pokontrolne
uznano za wykonane.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TERMIN

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

29.06.2017

Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom
Końcowym VI Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska
Opolskiego.
Przedmiot zamówienia - 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 zapotrzebowaniem.

Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5039, natomiast
łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla
wszystkich
PPE
objętych
zamówieniem
wynosi
ok. 54,6 GWh.
W postępowaniu uczestniczyło 6 firm:
1) NOVUM S.A., Warszawa,
2) PGE Obrót S.A., Skarżysko-Kamienna,
3) Tauron Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków,
4) GOEE Energia Sp. z o. o., Warszawa,
5) „Corrente” Sp. z o. o., Ożarów Mazowiecki,
6) Energa Obrót S. A., Gdańsk.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 13 654 551,19 zł (cena ustalona
w oparciu o ceny jednostkowe) przedstawiła spółka Tauron
Sprzedaż Sp. z o. o.
Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w dniu
jutrzejszym – 27 lipca.
08.08.2017

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Wykonanie
operatów
szacunkowych
nieruchomości
położonych
na
terenie
Gminy
Strzelce
Opolskie
w miejscowościach: Osiek, Kadłub i Szymiszów
Przedmiotem
zamówienia
jest
sporządzenie
operatów
szacunkowych, określających wpływ budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na wzrost wartości nieruchomości, celem naliczania
opłat adiacenckich
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wyceny ok. 860
nieruchomości stanowiących działki gruntowe, położone
w miejscowościach: Osiek, Kadłub i Szymiszów.
Ilość wycenianych nieruchomości może ulec zmianie, podczas
realizacji usługi w granicach ± 15 %
„Budowa centrum parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie”.
Procedura w przygotowywaniu.
W dniu 3 lipca podpisana została z Marszałkiem Województwa
Opolskiego Andrzejem Bułą umowa na realizację projektu
"Parkuj i jedź" związanego z tzw. strategią niskoemisyjną.
Gmina Strzelce Opolskie otrzyma ponad 1,5 mln złotych jako
dofinansowanie do budowy parkingu przy ul. Kościuszki.
Przyszły parking docelowo pomieści około 160 samochodów, co
w znacznym stopniu rozwiąże tak dotkliwy dla zmotoryzowanych
strzelczan problem braku miejsc parkingowych oraz wpłynie na
zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń.
Inwestycja kosztować będzie około 2 mln złotych, z czego 75%
zostanie sfinansowanych wsparciem z unijnej kasy.
Budowa drogi łączącej ul. 1-go Maja z drogą technologiczną
w Strzelcach Opolskich.

Procedura w trakcie przygotowywania.
W dniu 18.07.2017 r. gmina Strzelce Opolskie otrzymała
informację od Wojewody Opolskiego o pojawieniu się
oszczędności w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej rok 2017.
W odpowiedzi na tą informację Gmina w dniu 19.07.2017
oświadczyła o gotowości do realizacji inwestycji pn: „Budowa
drogi łączącej ul.1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach
Opolskich” oraz zadeklarowała jej zakończenie i rozliczenie
najpóźniej do dnia 15.11.2017 r.
Szacowany koszt projektu wyniesie 1.313 361,00 zł, z czego
dofinansowanie 50 % co stanowi 656.681zł.

FUNDUSZE POMOCOWE
Jutro – 27 lipca, planowane jest złożenie wniosku Gminy Strzelce Opolskie
o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa głównego ciągu
komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020- DZIAŁANIE 6.1 Infrastruktura drogowa.
Aby złożenie wniosku było możliwe, droga która do tej pory stanowiła drogę
wewnętrzną musi zostać zaliczona do dróg publicznych.
Parametry drogi:
- klasa drogi – D,
- kategoria ruchu – KR 3
- długość drogi ~ 746 mb,
Realizacja zaplanowana na lata 2018-2019.
Szacowany koszt projektu wyniesie: 3 547
dofinansowanie 85 % co stanowi 3 015 314,49 zł.

428,82

zł,

z czego

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. Podpisano umowę nr
70/2017 z dnia 01.02.2017 r. W trakcie realizacji.
• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia
wapiennego”.
Dostawy realizuje firma 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 jest sołectwom zgodnie z przekazanym wykazem
w dogodnych dla nich terminach i ilościach.
Zrealizowano ok. 95 % zamówienia. Dostawy w trakcie rozliczania.
• „Remonty awaryjne chodników” – wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra, ul. Parkowa 31 z Błotnicy Strzeleckiej – Kwota 50.000 zł.
Na bieżąco usuwane są awarie i uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu
uczestników ruchu drogowego.
• „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.
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich
na działkach nr 230/83, 266/6, 230/86, 230/84, 232/2, 266/12.
- Budowa budynku wielorodzinnego:
uzyskano decyzję Starosty Strzeleckiego nr 262/17 zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Gminie Strzelce Opolskie,
obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach
Opolskich na działkach nr 230/83, 266/6, 230/86, 230/84, 232/2, 266/12.
Rozpoczęto prace przygotowawcze do przetargu na budowę budynku.
-

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Bocznicowej –
Sosnowej: uzyskano decyzję Starosty Strzeleckiego nr 240/17
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
Gminie Strzelce Opolskie obejmującego budowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Sosnowej.
Wszczęto działania w celu przekazania dokumentacji projektowej
i dokumentów Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji na potrzeby
przeniesienia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
z Gminy Strzelce Opolskie na SWIK Sp z o.o. i przygotowania się do
rozpoczęcia procesu inwestycyjnego wymienionego uzbrojenia.

-

Usunięcie kolizji projektowanego budynku z istniejącymi sieciami
energetycznymi:
rozpoczęto prace przygotowawcze do przetargu na usunięcie kolizji sieci
elektroenergetycznych, które przebiegają przez teren planowany do
zagospodarowania.

Równoległe do prac technicznych
zainteresowanych kupnem mieszkania.

realizowany

będzie

nabór

Dokumenty można będzie składać/przynosić do Kancelarii Urzędu
Miejskiego w dniach od 1 do 11 sierpnia. Niezbędne druki deklaracji
znajdują się w zakładce „do pobrania” na stronie Programu
www.twojem.strzelceopolskie.pl
Analizą i weryfikacją wniosków zajmie się Gminny Zarząd Mienia
Komunalnego w Strzelcach Op., swą opinię wyrazi również Komisja
Mieszkaniowa Rady Miejskiej.
W ten sposób wyłonimy grono 27 chętnych do kupna mieszkania. To z nimi
prawdopodobnie we wrześniu podpiszemy umowy rezerwacyjne, które

będą jednocześnie zobowiązaniem do wpłaty10-procentowej opłaty
rezerwacyjnej. O tę opłatę będzie pomniejszona ostateczna cena
mieszkania, a w przypadku osób zaciągających kredyt banki potraktują to
jako wkład własny. W tych samych umowach Gmina zobowiąże się do
wybudowania bloku. Gdy inwestycja ruszy, kupujący będą wpłacać
należność w kilku transzach. Po odbiorach technicznych budynku
podpiszemy drugie umowy, przekazujące mieszkania na własność.
Spotkanie z zainteresowanymi kupnem mieszkania w ramach gminnego
programu „Twoje M” odbyło się Strzeleckim Ośrodku Kultury w dniu 14
lipca.
Spotkanie na którym zostały omówione poszczególne etapy realizacji
programu cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim
ponad 60 osób.
• „Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul.
Sosnowej w Strzelcach Opolskich, na działce nr 230/70”. Wykonanie miejsc
postojowych w pasie drogowym ulicy Sosnowej pozwoli na uzyskanie
dodatkowych wydzielonych miejsc do parkowania.
Umożliwi to zorganizowane parkowanie samochodów. Przeprowadzono
postępowanie podprzetargowe w tym zakresie. Wykonawcą robót jest firma
Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej przy
ul. Parkowej 31. Wartość umowna zadania wynosi 25 000,00 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 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.
Trwa weryfikacja rozliczenia wykonawcy za okres czerwiec-lipiec.
• „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.
Podpisano umowę nr 174/2017 w dniu 11.04.2014 r. z terminem realizacji do 30
czerwca 2017 r. na kwotę 153.750,00zł.
Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia zadania na dzień
31.07.2017 r. z uwagi na wydłużony proces uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Konieczne stało się uzyskanie pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu (stanowisko archeologiczne).
Podpisano aneks nr 1 ze zmianą terminu zakończenia na 31.07.2017 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – „Bieżące remonty
dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawca -firma KABE S.A.
z Kędzierzyna Koźla – Kwota 400.000 zł.

Wykonano remont ul. Ciepłowniczej (130.000 zł), remont ul. Sosnowej
i Strzelców Bytomskich oraz ulic w centrum miasta tj. Plac Myśliwca, Księdza
Wajdy, Jordanowska, Chrobrego, Plac Kopernika i inne.
Wykonano 90% planowanego zakresu trwa rozliczanie robót i typowanie
remontów do zakończenia umowy.
Zakończono postępowanie podprzetargowe na dodatkowe remonty
cząstkowe – zamówienie przyznano firmie KABE SA – maksymalna wartość
zamówienia: 100 000,00 zł. Trwa procedura podpisywania umowy.
• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe
BEN-BUD
Beniamin
Hurek
z Osieka.
Wartość zadnia określono na 30 000 złotych. Typowane są drogi, na których
będzie wykonywana ścinka poboczy.
• „Bezpiecznie wokół przedszkola cz. 1” oraz „Zagospodarowanie terenu
wokół przedszkola – ul. Wolności” – Szymiszów Wieś (zadania 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.
Przeprowadzono procedurę podprzetargową zmierzającą do wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych.
Realizacja zadania zostanie powierzona firmie LNB Multiserwis Michał
Szymanek & Anna Szymanek S.C. z Suchodańca.
Wartość zamówienia: 63 240,00 zł. Trwa procedura przekazania placu budowy.
• „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.
Trwa opracowywanie projektu budowlanego oraz operatu wodnoprawnego.
• „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.
• „Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi –
modernizacja odwodnienia na ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej”.
Wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Klaudi Moj z siedzibą
w Błotnicy Strzeleckiej.
Wartość realizowanego zadania wynosi 19.598,00 zł.
• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie –
wykoszenia i opryski”.

Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę tj.: Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul
Budowlanych 6.
Podpisano umowę nr 310/2017 w dniu 03.07.2017 r. na dwa koszenia w sezonie
z terminem realizacji do 16 października 2017 r. na kwotę 31.968,00zł. W trakcie
realizacji.
• „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Marka Prawego
w Strzelcach Op. zgodnie z nową organizacją ruchu”.
Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę, tj. firmę ReZNAK
z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 1s, na kwotę 3.541,17 zł,
z terminem realizacji do 31.07. 2017 r. W trakcie podpisywania umowy.
• „Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób
niepełnosprawnych do nowych uwarunkowań prawnych” - wykonanie
malowania.
Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę, tj. firmę ReZNAK
z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 1s, na kwotę 7.672,16zł z terminem
realizacji do 31.07.2017 r. W trakcie podpisywania umowy.
• „Remont wiat przystankowych – naprawa wiaty autobusowej
w Szymiszowie Wsi i Osieku Kasztalu”.
Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę, tj. Zakład MurarskoPłytkarski Kalla Piotr, ul. Kościuszki 30A, Piotrówka na kwotę 4.900,00 zł
z terminem realizacji do 31.07.2017 r. Podpisano umowę nr 331/2017 z dnia
14.07.2017 r. W trakcie realizacji.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
• „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.
Termin realizacji minął 30-06-2017 r. Zadanie odebrane i zakończone.
• „Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Kadłubie Piecu” (fundusz sołecki) –
wykonawcą zadania jest Firma PHU BENBUD z Osieka.
Wartość robót wyniesie 17 100 złotych. Termin realizacji minął 30-06-2017 r.
Zadanie odebrane i zakończone.
• „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. Podpisano umowę nr 239/2017 w dniu 23.05.2017 r. z terminem
realizacji do 30 czerwca 2017 r. na kwotę 17.835,00zł. Zakończono i odebrano
29.06.2017 r.
• „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.
Podpisano umowę.

Termin realizacji do 28 lipca
Zakończono i odebrano 12.07.2017 r.

2017 r.

na

kwotę

59.156,74zł.

• „Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śląskich
w Grodzisku” (fundusz sołecki).
Przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę
zadania, tj. firmę WIR-BRUK z siedzibą w Osieku.
Podpisano umowę z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 r. na kwotę
13.056,00zł. Zakończono i odebrano 05.07.2017 r.

• „Naprawa odwodnienia ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej –wykonawcą zadania
była Firma Ogólnobudowlana Klaudi Moj z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej.
Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 24.800,00 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU/ROKOWAŃ
18.07.2017

Rokowania 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 pieszojezdne, parkingi i garaże oraz zieleń urządzoną publiczną.
Cena do rokowań wynosi 200.000 zł + 23% VAT
Rokowania nie zostały jeszcze zakończone.

01.08.2017

PRZETARGI OGŁOSZONE
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej
stanowiącej działkę nr 235/5 z mapy 1 o pow. 0,3911ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka,
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi podstawowe, turystyki
i rzemiosła, budynki magazynowe- uzupełniające się w dowolnych
proporcjach lub występujące samodzielnie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000zł netto (+23%
VAT).

08.08.2017

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śl.
obejmującej działkę nr 1138/2 z mapy 6 o pow. 0,0099ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Strzelce Opolskie działka nr 1138/2 znajduje się na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem G- infrastruktura
techniczna z zakresu gazownictwa.
Przetarg na zbycie nieruchomości ograniczony jest do podmiotów
świadczących usługi w zakresie dostawy i dystrybucji gazu,
ponieważ na działce znajduje się stacja gazowa wraz z infrastrukturą
techniczną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.500 zł (+23% VAT).

17.08.2017

IV 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.
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.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
teren, na którym znajduje się lokal przeznaczony jest pod zabudowę
mieszkalno-usługową z zielenią.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 zł (w tym cena
udziału w gruncie 25.445zł).

08.09.2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 26,
oznaczonej działką nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha.
Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem byłego
przedszkola o powierzchni całkowitej 533 m², wpisanym do Gminnej
Ewidencji Zabytków jako WILLA.
W
obowiązującym
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego, teren na którym położona jest działka przeznaczony jest
pod usługi oświaty, sportu i rekreacji, usługi nieuciążliwe oraz
użyteczności publicznej, a także pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 930.000 zł.
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.

GOSPODARKA LOKALOWA
Działając zgodnie z zasadami polityki czynszowej zawartymi w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce
Opolskie na lata 2017 – 2021 przyjętym Uchwałą nr XXXIV/270/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. (tabela nr 6 - Prognoza
stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego), w dniu 29 czerwca 2017 r.
wydałem Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie ustalenia czynszu za najem
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem, ustalone zostały, jako obowiązujące
od 1 listopada 2017 r. następujące stawki czynszu:
stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 5,30 zł/1 m2
powierzchni użytkowej lokalu (dotychczasowa stawka 5,10 zł/1 m2)
Stawka, o której mowa wyżej ulegać będzie zmniejszeniu lub zwiększeniu
zgodnie
z tabelą
nr
7 Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
stawka czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 1,64 zł/1 m2
powierzchni użytkowej lokalu (dotychczasowa stawka 1,58 zł/1 m2).
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości oferuje najem lokali użytkowych:
lokal użytkowy nr 5 – pow. 127,42m2, a tym pomieszczenia socjalne
43,74 m2 z węzłami sanitarnymi oraz szatniami oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn
lokal użytkowy nr 6 o pow. 45,36m2, a tym pomieszczenia socjalne 13 m2.
O najem lokalu mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które planują rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego lub firmy, które
funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat.
Charakter prowadzonej działalności powinien nawiązywać do funkcji pływalni
STRZELEC, zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu oraz poprawy
stanu zdrowia i urody.
Stawka czynszu wynosi 5 zł/m2 w pierwszym roku, w kolejnych 10 i 15 zł/m2.
Termin składania wniosków na najem lokali upływa w dniu 31 lipca o godz.
15.00.

INICJATYWY GOSPODARCZE
Pozytywnie
kształtuje
się w powiecie
II kwartału 2017 r. stopa bezrobocia

strzeleckim

na

koniec

POWIAT
Brzeski
Głubczycki

STOPA BEZROBOCIA
11,6 %
11,3 %

KędzierzyńskoKozielski

8,9 %
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8,3 %

Krapkowicki

5,8 %

Namysłowski
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Nyski
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5,6 %
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7,9 %
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Strzelecki

5,2 %

miasto Opole

5,6 %

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

7,8 %

POLSKA

7,2 %

Przedstawione zestawienie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
pokazuje jak wygląda poziom bezrobocia w naszym województwie i jak
wyglądają Strzelce Opolskie na tle regionu i innych powiat Opolszczyzny.
Bezrobocie w powiecie strzeleckim spadło w ciągu roku o 1,1%.
W gminie Strzelce Opolskie liczba bezrobotnych wynosi 597, czyli o 132 osoby
mniej niż w czerwcu 2016.
Tak niskiego wskaźnika bezrobocia w Strzelcach Opolskich nie notowano
jeszcze. Pod koniec II kwartału 2017 r. odsetek bezrobotnych w naszym regionie
wyniósł 5,2%. To znacznie niżej niż z Opolu, gdzie od wielu lat wskaźnik ten był
najniższy.
29 czerwca odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ
Z NAMI".
Zgromadzenie zajmowało się bieżącymi sprawami, m.in. sprawozdaniem
z działalności Zarządu Związku oraz uchwałami dotyczącymi budżetu
i planu finansowego Związku.
2 września wraz z opolskim oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce
zapraszamy do strzeleckiego parku na Krajową Wystawę Psów Ras
Polskich oraz Krajową Wystawę Psów Ras Japońskich – impreza objęta
honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Polskie rasy psów zobaczymy w strzeleckim parku po raz kolejny, ale dużą
atrakcją dla strzelczan może być Krajowa Wystawa Psów Ras Japońskich
By ocenić psy tych ras (akity amerykańskie, tosa inu, nihon teria, chiny japońskie,
shikoku, hokkaido, kishu inu, akity japońskie, shiba inu, kai inu i szpice
japońskie ) sędziowie przybędą do nas aż z Japonii.

GOSPODARKA KOMUNALNA
W dniu 29 czerwca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
wpłynęło zawiadomienie mieszkańca Gminy Strzelce Opolskie
o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników zatrudnionych
na składowisku odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
i obojętne w Szymiszowie oraz w PSZOK „EKO-BOX”.
Zawarte w zawiadomieniu zarzuty dotyczyły: podtapiania lasów,
zanieczyszczenia gleby odpadami i substancjami chemicznymi poprzez ich
zakopywanie pod warstwą ziemi i popiołu oraz czerpania korzyści
finansowych
z pozyskiwania
odpadów
metalowych.
(Do zawiadomienia dołączono materiał zdjęciowy i filmowy. Pismo również
zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich i WIOŚ
w Opolu.)
W reakcji na zgłoszenie w dniu 3 lipca 2017 r. Zarządzeniem Nr
129/2017 powołałem specjalny zespół mający na celu skontrolowanie
składowiska i PSZOK-a, w celu zweryfikowania wykonywanej działalności
spółki PUKiM zarządzającej obiektem zgodnie z posiadanymi zezwoleniami
i przepisami prawa.
Do dnia dzisiejszego powołany zespół pozyskał od zarządcy składowiska
wszelkie dokumenty na podstawie, których prowadzi obiekt oraz przeprowadził
6 kontroli na terenie składowiska, podczas których pozyskano niezbędny
materiał dowodowy i zebrano stosowne wyjaśnienia od wszystkich pracowników
składowiska i PSZOKa.
W obawie o życie i zdrowie mieszkańców korzystających z wód
podziemnych zobowiązano spółkę do niezwłocznego przeprowadzenia
dodatkowych badań wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleby.
Pobór wód do badań odbył się 17.07.2017 r. natomiast próby gleb powzięte
zostały 21.07.2017 r. Prezes spółki oświadczył, że wyniki badań znane będą do
końca lipca br.
Obecnie komisja wyjaśnia zebrane dokumenty, materiał dowodowy
i oświadczenia pracowników, czy na składowisku odpadów i PSZOKu mogło
dochodzić do sytuacji wskazanych w zawiadomieniu i czy były one zgodne
z przepisami i zezwoleniami. Ponadto oczekuje na wyniki badań.
Protokół z kontroli zostanie sporządzony przez zespół do 31 lipca
2017 r.
W
związku
z zaistniałym
zdarzeniem/sytuacją
kryzysową,
w dniu 7 lipca 2017 r. zwołana została w tut. Urzędzie konferencja prasowa.

GOSPODARKA ODPADAMI

1. Od 1 lipca obowiązuje nowa umowa na wykonanie zadania pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce
Opolskie” zawarta 20 czerwca 2017 r.
Odbiorcą odpadów jest w dalszym ciągu konsorcjum firm: „Naprzód” Sp. z o.o.
w Rydułtowy i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
w Strzelcach Opolskich.
2. Od 1 lipca obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na II półrocze 2017 r., do którego został wprowadzony dodatkowy termin
odbioru odpadów wielkogabarytowych.
3. Zakupiona została niszczarka dokumentów, która będzie udostępniona na
potrzeby mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie.
4. Od początku roku 2017 wysłano 988 upomnień za m-ce X,XI,XII 2016 r.
oraz I,II,III 2017 r. na łączną kwotę 125.000 zł, z czego do zapłaty pozostaje
jeszcze ok. 36 967 zł.
5. Od 26 czerwca do 24 lipca wysłano 248 sms - ów przypominających o dokonaniu
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Na dzień 21.07.2017 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata:
- 2013 rok – 8 754 zł, procent ściągalności – 99,6 %
- 2014 rok – 31 727 zł, procent ściągalności – 99,3 %
- 2015 rok – 35 181 zł, procent ściągalności – 99,2 %
- 2016 rok – 53 213 zł, procent ściągalności – 98,9 %
- I – VI.2017 – 73 884 zł, procent ściągalności – 96,9%.
7. Od 29 czerwca do 21 lipca br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi wpłynęło 13 nowych oraz 91 korekt deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, na bieżąco przeprowadzane są kontrole pojemników pod kątem
właściwej segregacji odpadów oraz zgodności z deklaracją o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OŚWIATA
W ramach akcji LATO 2017:
od 26 do 27 czerwca 2017 roku w ZPO Kadłub odbyły się warsztaty
rekreacyjno – sportowe „Cudze chwalicie swego nie znacie. Przygoda
w Krainie Wygasłego Wulkanu”,
od 3 do 4 lipca 2017 roku ZPO w Kalinowicach odbyły się warsztaty
rekreacyjno – sportowe „Kolorowe lato w zgodzie z naturą”,
od 3 do 14 lipca 2017 roku przeprowadzono półkolonie dla 33 uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie,
których organizatorem był Gminny Zarząd Obsługi Jednostek we współpracy
ze Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Zajęcia odbywały się w dni robocze od godz. 800 – 1300 w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Wzorem lat ubiegłych w okresie wakacyjnym prowadzone są prace
remontowe w placówkach oświatowych:
zakończony został remont parkietu w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

trwa wymiana c. o. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Strzelcach Opolskich.
Rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na zadania:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w wielofunkcyjnym obiekcie
sportowym „Tęcza” przy Publicznym Gimnazjum w Szymiszowie
W postępowaniu ofertę złożyła 1 firma – Firma Remontowo-Budowlana
Ploch – Tomasz Ploch z Jemielnicy, która zaoferowała wykonanie
zadania za cenę 298.564,66 zł.
Oferta przyjęta został do realizacji.

Przystosowanie pomieszczeń parteru
przedszkolnych w budynku Publicznej
4 w Strzelcach Opolskich

na potrzeby oddziałów
Szkoły Podstawowej nr

Do przetargu przystąpiła 1 firma – Usługi Ogólnobudowlane Joachim
Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, która zaoferowała wykonanie zadania za
cenę 215.108,43 zł. Oferta przyjęta została do realizacji.
18 lipca 2017 roku zostały przeprowadzone egzaminy dla nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Do egzaminu przystąpiło trzech nauczycieli uczących w szkołach prowadzonych
przez Gminę Strzelce Opolskie.
W następstwie zdania egzaminów, nauczycielom wydane zostaną akty nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

PROFILAKTYKA
W terminie 10 – 21 lipca 2017 roku w pomieszczeniach strzeleckiej Parafii
pw. Św. Wawrzyńca odbyły się profilaktyczne warsztaty letnie „JESTEM
O.K.”
Warsztaty zrealizowane zostały przez Gminę w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
współpracy strzeleckiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca.
Udział w warsztatach wzięło 32 dzieci zamieszkujących teren gminy
Strzelce Opolskie, uczniów szkół podstawowych naszej gminy.
Warsztaty minęły pod znakiem aktywności uczestników w różnych
dziedzinach.
Nie zabrakło wycieczek i wyjść - na komendę Policji, gdzie młodzi ludzie
poznali tajniki pracy policjantów, ściągali odciski palców, obserwowali Strzelce
Opolskie poprzez miejski monitoring. Kolejnymi atrakcjami były: wyjazd do
Gospodarstwa Agroturystycznego Giprol w Staniszczach Małych, zajęcia
o pszczołach i ich roli w życiu ludzi, wizyta w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie,.
wyjazd do kina „Helios” w Kędzierzynie-Koźlu na film pt. „Rock Dog”.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach na temat bezpiecznych wakacji
i podstawowych zasad ruchu drogowego, odbyły się też warsztaty kulinarne.

Integralną część zajęć stanowiły warsztaty profilaktyczne, podczas których
poruszane zostały takie tematy jak: Moja przyszłość i moje wartości, SAVOIR
VIVRE, Potrafię żyć bez agresji, STOP używkom oraz Jestem asertywny i umiem
powiedzieć NIE.
Warsztaty cieszyły się dobrą opinią wśród dzieci i rodziców, czego
wyrazem jest chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu zajęciach.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Kontynuowane są roboty związane z termomodernizacją remizy OSP
Sucha. Remont – modernizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem
Podpisana została umowa na zmianę pokrycia dachu nad częścią
socjalno-biurową remizy OSP Strzelce Opolskie.
Wartość tego zadania to kwota 30.699,57 zł. brutto.
Termin realizacji do 30.08.2017 r. Realizuje firma budowalna z Kadłuba (Jan
Ploch)
W dniu 7 lipca zakupiono – przyjęto samochód dla OSP Rozmierz.
Koszt zakupu to kwota 61.500,00 zł, z czego z budżetu Gminy 45.000,00 zł oraz
ze środków pochodzących od sponsorów i mieszkańców 16.500,00 zł.
Oficjalne przekazanie samochodu i wprowadzenie do gotowości bojowej
nastąpiło w dniu 22 lipca.
W dniu 18 lipca jednostki PSP oraz OSP Kadłub, Rozmierka i Strzelce
Opolskie brały udział w gaszeniu pożaru w Kronospanie.
Sytuacja opanowana została szybko a sprawnie przeprowadzona AR
zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru i powstaniu strat
Wskutek
wyładowania
atmosferycznego
nastąpiło
przepięcie
i uszkodzenie stacji obiektowej DSP-50, terminala i sterowników bramy
w obiekcie remizy OSP Kalinowice.
Obiekt ubezpieczony jest w TUW. Szkoda została zgłoszona i przyjęta przez
ubezpieczającego. Trwają prace nad przywróceniem do sprawności systemów
alarmowania. Złożono zamówienie u producenta na dostawę nowej stacji.
W m-cu lipcu zgodnie z zapisem ustawy o finansach przeprowadzona została
inwentaryzacja opału. Trwają również przeglądy kotłów c.o. i przygotowanie ich
do nowego sezonu grzewczego. Również na bieżąco realizowane są zakupy
sprzętu i umundurowania na wyposażenie OSP
Na bieżąco sprawdzane i utrzymywane są w gotowości systemy
ostrzegania i alarmowania.
Dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 na terenie gminy Strzelce Opolskie
nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena). Na okres 1 minuty
załączone zostaną wszystkie syreny alarmowe.
16 lipca, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku OSP RP - zespół Viva
la Musica działający przy Strzeleckim Ośrodku Kultury uczestniczył
w Przeglądzie Regionalnym Zespołów Scenicznych (jako współpracujący
z OSP) w Polanicy Zdroju.

KONTAKTY ZAGRANICZNE
W dniach 28 – 30 lipca 9-osobowa delegacja Gminy Strzelce Opolskie
(Tadeusz Goc, Gabriela Puzik, Antoni Karecki, Bernadetta Tacica, Anna
Jendrzejek, Mariusz Kurzeja, Mateusz Wojs, Klaudia Długosz oraz Katarzyna
Szufla) przebywać będzie w partnerskim mieście Soest, gdzie uczestniczyć
będzie 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 miasta, jakie toczone były w latach
1444 - 1449, które miały przełomowe znaczenie dla jego historii, 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.
Wizyta odbędzie się na zaproszenie Burmistrza partnerskiego miasta Soest
oraz Przewodniczącego Forum Kultury w Soest.
W dniach 23-24 sierpnia, delegacja naszej gminy (Józef Kampa, Maria
Feliniak, Gabriela Puzik, Karol Bischoff, Danuta Foryt, Monika Mickiewicz,
Katarzyna Kaliciak, Mariusz Kurzeja, Jan Bogusz, Jelena Chrobak, Jan Patoła
oraz 3 strażacy) złoży wizytę w Tyśmienicy.
Celem wizyty, która odbędzie się na zaproszenie władz Rejonu Tyśmienica
jest udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

RÓŻNE
W połowie lipca na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich stanęły
piękne i wygodne drewniane meble tworząc pierwszą miejską strefę
relaksu.
Meble, wykonane zostały przez pracowników strzeleckiego Centrum Integracji
Społecznej a zrobione z drewna pozyskanego z wiatrołomów, jakich wystąpiły
w parku miejskim w okresie wiosennym.
Tym samym pojawiło się w miejskiej przestrzeni estetycznie
zagospodarowane miejsce, w którym każdy może na chwilę odpocząć.

SPORT
Zarządzeniem Nr 132/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. ogłoszony został nabór
wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu.
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na
umożliwieniu
mieszkańcom
Gminy
Strzelce
Opolskie
udziału
w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania objętego konkursem (dotacji) wynosi do 258.000 zł.

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy (tj. nie wcześniej niż po
rozstrzygnięciu konkursu) do dnia 30 listopada 2017 r.
Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Strzelce Opolskie oraz inne ośrodki
sportowe na terenie całego kraju.
Termin składania ofert na konkurs upływa w dniu 7 sierpnia 2017 r.
W Strzelcach Opolskich powstanie męska drużyna piłki siatkowej
firmowana nazwą mistrzów Polski – ZAKSA Strzelce Opolskie.
Drużna powstała na bazie drugoligowych zawodników Uczniowskiego
Klubu Sportowego Strzelce Opolskie będzie od nowego sezonu nosić
nazwę oraz logo mistrzów Polski i stanowić zaplecze ekstraklasy drużyny.
Trójstronne porozumienie w sprawie powołania drużyny o tej nazwie
podpisane zostało 13 lipca.
Zgodnie z zawartym porozumieniem:
- ZAKSA zobowiązuje się do zgłoszenia drużyny do rozgrywek II ligi piłki
siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Polski Związek Piłki Siatkowej, a także
do udostępnienia drużynie zawodników, którzy mają wchodzić w jej skład i będą
aktywnie uczestniczyć w treningach, zajęciach przygotowawczych i występach
w rozgrywkach itp.
- stowarzyszenie zobowiązuje się do opłacenia udziału drużyny w rozgrywkach
II ligi piłki siatkowej mężczyzn, pełnego finansowania działalności drużyny,
wynagrodzeń zawodników i trenerów, zapewnienia opieki lekarskiej, strojów,
sprzętu sportowego, ubezpieczenia itp.
- Gmina zobowiązuje się do zapewnienia trenera II ligi na co najmniej 10
miesięcy.
Pierwszy mecz ZAKSY Strzelce Opolskie
29 września 2017 roku w hali przy ul. Kozielskiej.

rozegrany

zostanie

INNE WYDARZENIA
29.06.2017

Otwarcie nowego zakładu Grupy IFA w Ujeździe.
Nowy zakład produkować będzie półosie napędowe.
Grupa IFA zainwestowała blisko 100 milionów euro w nową
lokalizację a drugie tyle zamierza zainwestować w najbliższych
latach. Fabryka w Ujeździe jest na tyle ważna dla Grupy IFA, że
rozbudowana zostanie o centrum badań, rozwoju i testów.
IFA docelowo ma zatrudniać 500 osób.

29.06.2017

Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala
Rady Miejskiej)

1-2.07.2017

W trakcie uroczystości Jubilaci odznaczeni zostali Medalami
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Były gratulacje,
kwiaty a nawet...wspólne tańce.
Diamentowe i Złote Gody świętowało 13 par.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Maria
i Ernest
Wróbel
z Dziewkowic
oraz Łucja
i Ryszard
Twardoniowie z Warmątowic, którzy przyjęli życzenia w domu.
50. rocznicę ślubu świętowali:
- Theresia i Jan Adamscy z Kadłuba
- Weronika i Jerzy Banasiowie z Suchej
- Maria i Eugeniusz Bartczakowie ze Strzelec Opolskich
- Krystyna i Tadeusz Domereccy z Kalinowic
- Urszula i Serafin Dudkowie z Szymiszowa
- Anna i Paweł Glikowie z Rozmierki
- Cecylia i Franciszek Klyszczowie z Kadłuba
- Maria i Władysław Skrobałowie ze Strzelec Opolskich
- Józefa i Jan Stawiarscy z Szymiszowa
- Renate i Engelbert Sturz z Płużnicy Wielkiej
- Teodozja i Józef Styczniowie ze Strzelec Opolskich
XXI Turniej Piłkarski im. Bena Długosza (Rozmierka)
Organizator – Zarząd LSK „Jedność” Rozmierka

02.07.2017

Dni Grodziska (Grodzisko)
Organizatorzy – sołectwo Grodzisko, OSP w Grodzisku,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Dyrekcja oraz Rada Rodziców przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku

06.07.2017

Spotkanie z członkami Jednostki Terenowej 0911 LOK Huzar ze
Strzelec Opolskich.
W trakcie spotkania członkom jednostki przekazany został komplet
30 koszulek z logo Gminy Strzelce Opolskie. Koszulki w zielonym
kolorze są oczywiście sygnowane również danymi jednostki.

06.07.2017

Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji
w Strzelcach Opolskich podinsp. Bogusława Chrzęstka
(Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich)
Podinsp. Bogusław Chrzęstek pełnił tę funkcję od 20 lipca
2016 roku.
Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji
w Opolu powierzył obowiązki na stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp.
Witoldowi Apolinarskiemu.
Podinspektor Witold Apolinarski ma 47 lat, służbę w policji
rozpoczął w 1992 roku w Oddziale Prewencji Policji w Opolu.

W 1997 roku został asystentem w Wydziale Kryminalnym
w Komendzie Rejonowej Policji w Opolu. Następnie realizował
obowiązki w Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
W 2006 roku objął stanowisko dyżurnego w II Komisariacie Policji
w Opolu, gdzie w 2007 został Naczelnikiem Wydziału Prewencji.
Od 2011 roku był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Opolu, a od 2012 Dowódcą Samodzielnego
Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
12.07.2017

Posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych (ROD „XXX-lecia” przy ul. Budowlanych 1a
w Strzelcach Opolskich)

14.07.2017

Spotkanie „Jak uzyskać unijne wsparcie” (Strzelce Opolskie,
Ratusz)
Spotkanie zorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Kraina św.
Anny dotyczyło możliwości uzyskania dofinansowania w ramach
poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

16.07.2017
20.07.2017

Piknik Rodzinny w Osieku
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich – kontynuacja posiedzenia z dnia 22 czerwca br.
W
trakcie posiedzenia przyjąłem m.in. sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki, która kończyła swą 3-letnią
kadencję.
Wobec zdarzeń, jakie miały miejsce w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op., w tym
związanych z prowadzeniem składowiska odpadów komunalnych
w Szymiszowie, podjąłem decyzję o powierzeniu przewodnictwa
w Radzie Nadzorczej spółki p. Ewie Rurynkiewicz.
Pani Rurynkiewicz to doświadczona osoba o bogatym dorobku
zawodowym (była Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach
Op., wicemarszałek województwa opolskiego, a ostatnio Kanclerz
Uniwersytetu Opolskiego).
Sądzę, iż w najbliższym czasie p. Rurynkiewicz podejmie
działania na rzecz zażegnania sytuacji kryzysowej, jaka wystąpiła
na składowisku odpadów, a jednocześnie przyczyni się do
poprawy ogólnej sytuacji w spółce.

21.07.2017

Spotkanie z szachistami sekcji szachowej „Strzelec” –
przekazanie koszulek z nadrukiem Strzelca.
Drużyna juniorów „Strzelca” Strzelce Opolskie wywalczyła awans
do II ligi państwowej po wygraniu ligi wojewódzkiej.

21 lipca drużyna wyjechała do Szczyrku, gdzie do 30 lipca
uczestniczy w rozgrywkach II ligi pod nazwą „Adamietz” Strzelce
Opolskie.
Sekcja szachowa „Strzelec” prowadzona jest przez Referat Sportu
i Rekreacji, finansowana z budżetu gminy.
Jak w roku ubiegłym, sponsorem drugoligowej drużyny juniorów
jest spółka Adamietz, która przekazała darowiznę 5.000 zł na
pokrycie kosztu pobytu 6 juniorów oraz udostępniła ekipie
mikrobus.
21.07.2017

Obchody Święta Policji

24.07.2017

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
- rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za
I półrocze 2017;
- rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
w Gminie Strzelce Opolskie” w zakresie:
a) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piękna, Wilkowskiego,
Polskiej, Kolejowej w Strzelcach Opolskich;
b) budowy kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci
wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich;
c) modernizacji systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
– etap I i II ul. Zakładowa i Leśna w Strzelcach Op.

26.07.2017

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

28 lipca (o godz. 10.00) planowane jest uroczyste otwarcie w Strzelcach
Opolskich nowego placu zabaw dla dzieci.
Nowy plac powstał na terenie gminnym przy Przedszkolu Publicznym nr 10,
natomiast o wyposażenie placu w urządzenia zabawowe zadbała Fundacja
Muszkieterów.
Założenie akcji społecznej „Place zabaw – Muszkieterowie” jest takie, że
w każdym mieście w którym znajduje się sklep Intermarche lub Bricomarche
powstanie w ciągu najbliższych lat piękny i bezpieczny plac zabaw.
Do tej pory place zabaw oddano do użytku już w ponad 128 miejscowościach,
docelowo będzie ich 360.

