
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(28 LUTEGO – 28 MARCA 2018 R.) 

 
FINANSE 

 W okresie od 28 lutego do 28 marca 2018 r. wydane zostały następujące Zarządzenia 
finansowe: 
1) Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy 
Strzelce Opolskie na rok 2018. 
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 
XLI/341/2017 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok.  
Zgodnie z ww. Zarządzeniem dokonane zostały: 

 zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018, 
ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 
2018 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 2018. 

2) Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 marca 2018 r. 
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. 
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 625.498,97 zł. 
Przesunięcia środków dotyczą Działów: 
Dz. 600 
TRANSPORT  
I ŁĄCZNOŚĆ 

przesunięcie środków w kwocie 350.398,97 zł dokonane 
zostało na wniosek Kierownika Referatu Funduszy 
Pomocowych i Rozwoju Gminy a związane jest                                 
z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w 
mieście Strzelce Opolskie”. 

Dz. 700 
GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

zmiana w planie wydatków dotyczy kwoty 3.200,00 zł, 
dokonana została na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Celem przesunięcia było 
zabezpieczenie środków na sfinansowanie dodatkowej 
obsługi administracyjnej podczas prowadzonych przez Ref. 
GK postępowań administracyjnych związanych 
z ustalaniem opłat adiacenckich. 

DZ. 801  
 
OŚWIATA  
I WYCHOWANIE  

przesunięcie środków dokonane zostało na wniosek Zastępcy 
Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach 
Opolskich. Dokonane zmiany w planie na kwotę 6.900,00 zł 
związane są z koniecznością zatrudnienia przez 2 jednostki 
oświatowe na umowę-zlecenie osób do administrowania 
bezpieczeństwem informacji. 



DZ. 921 
KULTURA 
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

wprowadzona zmiana w planie wydatków na kwotę 265.000,00 
zł dokonana została na wniosek Kierownika Referatu 
Inwestycyjno-Technicznego. 
Przesunięcie środków związane jest z realizacją zadania pn. 
„Wymiana pokrycia i poszycia dachu ”Termomodernizacja 
dachu w Centrum Kultury w Szczepanku). 

PRZESUNIĘCIA 
OGÓŁEM 

625.498,97 zł 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZEPISÓW  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
TERMIN 

SKŁADANI
A OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

14.03.2018 Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej 
w Strzelcach Opolskich, poprzez zmianę jego geometrii, związana 
z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną. 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: likwidację części nasypu na 
wyspie środkowej ronda i wykonanie w jego miejscu nawierzchni z kostki 
granitowej, przebudowę wysp dzielących, poszerzenie jezdni na wlotach i od 
strony terenu, przebudowę istniejącego oświetlenia ronda oraz sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej. 
W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy: 

1) Hucz Spółka z o.o. Sp. Komandytowa  Boronów,  
2) OLS Spółka z o.o. Sp. Komandytowa ,Lubliniec,  
3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, 

Jaryszów. 
Postępowanie zostało unieważnione. 
Oferta z najniższą ceną złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga (399 551,49 zł), przewyższa 
kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia (300 000 zł). 

09.03.2018 Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie docieplenia 
trzech ścian zewnętrznych budynku i wieży oraz ułożenie tynku 
cienkowarstwowego na czwartej ścianie wraz z wykonaniem robót 
dodatkowych, zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową. 
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm: 

1) Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch, Kadłub,  
2) OPOL-SKA Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Opole,  
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL Roman Sprancel, Osiek,  
4) Tiger-Bud s.c. Rafał Lisoń, Mariusz Just, Lubliniec,  
5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CWALIK Piotr Cwalina, Opole. 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 166 590 zł złożyła firma „Cwalik" 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Cwalina. 
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 22 marca miało miejsce 
podpisanie umowy z wykonawcą zadania. 

03.04.2018  Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie. 



Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie 
gminy Strzelce Opolskie na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy 
Jemielnica. 
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych EKO BOX w szczególności polegające na: 
przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów 
zebranych selektywnie, odbiorze i transporcie odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie z pojemników stanowiących element mobilnego 
PSZOK oraz oddaniu przyjętych odpadów do zagospodarowania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (recykling, odzysk lub unieszkodliwianie).  

W PRZYGOTOWANIU 
 Postępowanie dot. sprzedaży energii elektrycznej w 2019 roku 

Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. 

POSTĘPOWANIE REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ  
Zaproszenie 
do złożenia 

oferty  

Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych. 
Zakres zamówienia: 

 przeprowadzenie badań z zakresu używania substancji 
psychoaktywnych, przemocy rówieśniczej, innych zachowań 
ryzykownych (w tym zjawiska uzależnień behawioralnych), na losowo 
wybranej grupie uczniów (co najmniej 800 uczniów) składającej się z 
przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
Gminy Strzelce Opolskie oraz mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie 
powyższej 20 roku życia (co najmniej 800 mieszkańców) 

 sporządzenie całościowego raportu dot. zachowań problemowych 
zawierającego wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, 
rekomendacje potrzebne do planowania działań w zakresie 
profilaktyki na poziomie społeczności lokalnej; 

 przedstawienie prezentacji zawierającej wyniki badań oraz 
rekomendacje potrzebne do planowania działań w zakresie profilaktyki na 
poziomie społeczności lokalnej, na spotkaniu z udziałem radnych Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Na zaproszenie do złożenia oferty, odpowiedziała składając ofertę                     
1 firma - Oficyna Profilaktyczna z Krakowa. 
Złożona oferta została odrzucona. Oficyna Profilaktyczna w złożonej 
ofercie zaproponowała dwie oferty cenowe. Zgodnie z pkt. 12.1. SWZ 
wykonawca zobowiązany był przedstawić w ofercie cenę ryczałtową za 
wykonanie całego zakresu określonego w pkt 3.2 SWZ.  
Poza tym cena najkorzystniejszej oferty (wariant tańszy 14 400) 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia (zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia kwotę 12 300 zł). 
W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione. 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - ogólny zakres rzeczowy 
inwestycji obejmuje: 



− budowę drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego wraz z miejscami 
postojowymi po obu jej stronach oraz chodnikiem i ścieżką pieszorowerową, budowę 
parkingu i dróg manewrowych wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz 
infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, mała architektura, toaleta publiczna, punkt 
ładowania samochodów elektrycznych, ogrodzenia) – uzgodniono koncepcję 
umożliwiającą wykonanie w przyszłości jednego poziomu nadziemnego parkingu – trwają 
prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi. Uzyskano zezwolenie na wycinkę 
drzew w rejonie budowy drogi i parkingu: drzewa zostały wycięte. 

− modernizację oświetlenia ulicznego w mieście (budowa nowych linii oświetlenia oraz 
wymiana opraw na słupach istniejących - ulice stanowiące dojścia i dojazdy do terenu 
centrum „Parkuj i jedź”) – uzgodniono z zamawiającym koncepcję (słupy, oprawy, trasy, 
wstępny dobór obwodów i zapotrzebowania na moc, punkty zasilania itp.). 
Całość inwestycji zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem do obowiązków 
wykonawcy należy zaprojektowanie całości zadania w oparciu o przygotowany przez 
Gminę Program Funkcjonalno-Użytkowy i uzyskanie stosownych pozwoleń a następnie 
realizacja inwestycji.  
Wykonawcą całości zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Krok 
z Kadłuba. Wartość zadania ustalona została na 2 396 108,48 złotych. 

• „Wymiana pokrycia dachu na obiekcie stołówki przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 
10a w Strzelcach Opolskich”.  

 Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje 
wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej krytej blachą dachówkową.  

 Wartość robót ustalona została na kwotę 152.200,00 zł.  
 Wykonawcą robót jest firma Dekarstwo-Ciesielstwo Krystian Augustyn z siedzibą 

w Wierchlesiu.  
 Po okresie zimowym przystąpiono do robót wykończeniowych. 
• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – realizatorem zadania jest PUKiM Sp. z o.o. 

w Strzelcach Opolskich.  
 Prace prowadzone będą w miarę występujących potrzeb. Wartość robót została określona 

na 30 000 złotych. 

•  „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Bocznicowej – „Program Twoje M”” – wykonawcą zadania jest konsorcjum 4 firm: 

1) Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej, 
2) Henryk Duk Zakład Remontów i Instalacji co. i wodno-kanalizacyjnych z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich, 
3) Dekarstwo-Ciesielstwo Augustyn Krystian z siedzibą w Wierchlesiu, 
4) PHU KNAPIK BAU S.C. z siedzibą w Dziewkowicach. 

W ramach zadania powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny 4 kondygnacyjny, 
3 klatkowy z użytkową częścią podziemną. W budynku planowanych jest 27 mieszkań o pow. 
użytkowej od ok. 45m² do ok. 74m². Podstawowe parametry obiektu: 
− powierzchnia zabudowy: 568,70 m² 
− wysokość budynku od terenu do kalenicy :15,0 m 
− wymiary zewnętrzne w poziomie parteru: 12,40m/46,55m 
Całkowita wartość zadania wynosi 4 799 520 złotych z terminem realizacji do 
28 czerwca 2019 roku. 

• „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy 
ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I” – zadanie realizuje firma Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Zakres zamówienia 
w szczególności obejmuje: 



1) ukształtowanie terenu; 
2) wykonanie robót rozbiórkowych (likwidacja pozostałości najazdu dla samochodów) 

i rekultywację terenu; 
3) wykonanie prac na drzewostanie: wycinkę, prześwietlanie koron drzew, pielęgnację 

oraz przycięcia; 
4) nasadzenia roślin – bylin, krzewów i drzew, 
5) wykonanie małej architektury: 

a) ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, 
b) budki lęgowe dla ptaków, 
c) hotele dla owadów, 
d) schrony dla jeży, 
e) plac zabaw; 

6) budowę układu komunikacyjnego (alejki pieszo-jezdne o nawierzchni mineralnej 
i z kostki betonowej); 

7) budowę oświetlenia części alejek. 
Wartość zadania wynosi 1.117.500 złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 903.606,83 zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z zawartą 
umową o dofinansowanie (Nr POIS.02.05.00-00-0082/16-00 z dnia 3 kwietnia 2017). 

•  „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma KABE S.A. z Kędzierzyna-Koźla. W przypadku nastania sprzyjających warunków 
atmosferycznych realizator zadania przystąpi do robót, których wartość została zaplanowana 
na 400 000 złotych. 

„Budowa ul. Cichej w Strzelcach Opolskich" – w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej – wyłoniono projektanta zadania – Biuro Rachunkowo-Projektowe GROSIK z 
Suchodańca. Wartość prac projektowych została określona na 7 318,5 złotych. 

• „Renowacja chodnika gminnego przy ul. Krótkiej – zakup niezbędnych materiałów oraz 
usługa wykonania prac naprawczych na chodniku” – Rożniątów (zadanie realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego). 

•  W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia t zamówienia wybrano wykonawcę 
ww. zadania, którym została firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIKTORIA” 
Bubała Grażyna z siedzibą w Rożniątowie – wartość określono na 14 000,00 zł. 

• „Utwardzenie dróg na terenie tzw. Zieleni Miejskiej”. 
Zadanie ma na celu tymczasowe utwardzenie dróg na terenach przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe w celu ułatwienia inwestorom dojazdu sprzętem budowlanym 
i zaopatrzeniem na poszczególne budowy.  
Minimalna planowana powierzchnia dróg do utwardzenia to ok. 660 m2, natomiast 
maksymalna zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w szczególności od ruchu 
inwestycyjnego na terenach zabudowy mieszkaniowej.  
Wybrano wykonawcę zadania, którym została firma „BenBud” Benjamin Hurek z Osieka. 
Wartość zadania: 45,00 zł za wykonanie 1 m2 drogi, maksymalnie: 50 000,00 zł. 

•  „Budowa siłowni zewnętrznej w Błotnicy Strzeleckiej” w ramach zadania „Zakup 
urządzeń do ćwiczeń – zakup urządzeń siłowni plenerowej oraz usługa wyrównania 
i przygotowania terenu pod siłownię; częściowe utwardzenie terenu wokół zainstalowanych 
urządzeń” (fundusz sołecki).  



Zadanie polega na zaprojektowaniu siłowni plenerowej oraz wykonaniu siłowni (dostawa 
i wbudowanie urządzeń  do ćwiczeń wraz z tablicą zawierającą regulamin korzystania 
z obiektu). 
Najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła środki, które gmina zamierzała 
przeznaczyć na realizację tego zadania. W tej sytuacji postępowanie zostanie 
powtórzone z ewentualnym zmniejszeniem ilości urządzeń treningowych (w uzgodnieniu 
z sołtysem). 

•  „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Suchej” - został wyłoniony wykonawca robót tj. firma 
EL - SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Koszt budowy oświetlenia (dwóch punktów świetlnych) wyniesie 12.792,00 zł. 

•  „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” – wykonawcą zadania będzie firma 
MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. Wartość robót to 6 478,78 zł. 

• „Przedłużenie oświetlenia ulicy Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich”– 
wykonawcą robót będzie firma MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. Koszt budowy 
oświetlenia (4 punktów świetlnych) wyniesie 15.057,40 zł. 

• „Przedłużenie oświetlenia ulicy Wiejskiej w Kalinowicach” – wykonawcą robót będzie  
firma MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. 
Koszt budowy oświetlenia (dwóch punktów świetlnych) wyniesie 11.490,02 zł. 

• Rozpoczęto procedury zmierzające do wyłonienie wykonawcy robót dla poniższych zadań: 
1) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. 

Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich”  
2) „Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej i przedłużenia ulicy Karola Miarki 

w Szczepanku” 
3) „Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych” 

(w ramach funduszu sołeckiego Szymiszowa Osiedle). 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

• „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej w Suchej – budowa punktu świetlnego” 
(zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą robót, których wartość 
wynosiła 4.500 złotych była firma EL - SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  

 Zadanie polegało na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego  o jeden punk świetlny. 
• „Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją w Suchej” (zadanie 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą zadania była firma KRISBRUK 
z siedzibą w Suchej.  
Wartość robót polegających na utwardzeniu terenu o powierzchni 84m2 wyniosła 10 800 
złotych. 

FUNDUSZE POMOCOWE 
 W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu pn.: „Rządowy 
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, gmina rozważa złożenie wniosku. 
Celem Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu 
konkurencyjności regionów oraz podniesienia standardu lokalnej sieci drogowej, a także 
poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. 
Program obejmie wsparciem inwestycje w zakresie: 
• dróg lokalnych, w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-

kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych. 
• dróg lokalnych lub węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy 

dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub 
krajowym. 



• skrzyżowań, obiektów mostowych (mosty, wiadukt, estakady, kładki), sygnalizacji 
świetlnej, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych. 

Udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji działań wynosi 60 – 80% 
kosztów realizacji działania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca, odpowiednio gminy lub powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach JST. 
W przypadku gminy możliwe jest objęcie wsparciem 1 zadania; zaś maksymalna kwota 
wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa to 5 mln zł. 
Na chwilę obecną posiadamy prawie kompletną dokumentację na dwa zadania: 
1. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” 
2. „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej 
w Strzelcach Opolskich”. 
 Planowana „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” zgodnie 
z obowiązującymi na dzień dzisiejszy kryteriami programu ma znacznie mniejsze szanse na 
otrzymanie dofinansowania. 
 Szacowany koszt zadania „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz 
z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. 
zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” to 4 mln brutto, co oznacza że musimy 
zabezpieczyć 800 tys. zł w tegorocznym budżecie. Wiąże się to z koniecznością zwołania 
sesji  w trybie pilnym, w terminie umożliwiającym złożenie wniosku. 
Wnioski można składać do 15 kwietnia 2018 r. 
Realizacja tego zadania musi nastąpić w 2018 r. 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 W związku z podjętą przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr 
XLIV/362/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce 
Opolskie”, w terminie do 30 marca 2018 r. można jeszcze składać wnioski do zmiany planu. 

 W dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. w siedzibie tut. Urzędu (Biuro Architekta 
Miejskiego) wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy 
Zakładowej”, wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w tut. Urzędzie (w Sali Rady Miejskiej) w  dniu 24 kwietnia 2018 r. (godz. 11.00). 
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do 23 maja. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

TERMIN PRZEDMIOT PRZETARGU 
12.03.2018  III 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 zabudowa jest zabytkowym budynkiem byłego przedszkola 
o powierzchni całkowitej 533 m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków 
jako WILLA. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym 
położona jest ww. działka przeznaczony jest pod  usługi oświaty, sportu i 
rekreacji, usługi nieuciążliwe oraz użyteczności publicznej, a także pod  
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 700.000 zł.  



Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości III ustny przetarg 
nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na 29 maja ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości, z ceną wywoławczą w wysokości 700.000 zł. 

14.03.2018   I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 (o pow. 14,72m²), 
położonego przy ul. Krakowskiej 24 w Strzelcach Op. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego 
miasta Strzelce Opolskie, teren na którym znajduje się garaż przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8.500 zł. 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. 
o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 
Przetarg cieszył się sporym zainteresowaniem. W wyznaczonym terminie, 
wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 4 osoby, natomiast po 
wyznaczonym terminie, wpłaty wadium dokonała 1 osoba, która nie została 
dopuszczona do udziału w przetargu. 
Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej licytacji, Komisja Przetargowa 
uznała za nabywcę nieruchomości Pana Krzysztofa Ptak zam. 
w Kędzierzynie-Koźlu, za cenę 13.400 zł. 

16.03.2018  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych 
położonych w Strzelcach Op. w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej. 

LP. NA 
DZIAŁKI/MAPA 

POW. 
DZIAŁKI 

CENA 
WYW. 

STAWKA 
VAT 

1. 316/7 z mapy  2 
 

0,0617ha 59.000 zł 23% 

2. 316/14 z mapy 2 0,0844ha 84.000 zł 
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: 
Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl.,  nieruchomości objęte 
przetargiem położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, które wykona Gmina do końca 2018r.   
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, III przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 

20.03.2018 II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1  z mapy 1 o pow. 
0,0191ha. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów, teren na którym położona jest 
działka przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną. 
Wyznaczona do sprzedaży nieruchomość obciążona jest na czas nieokreślony 
odpłatną  służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i 
posiadacza działki  nr 297 oraz nieodpłatną służebnością drogi koniecznej na 
rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działek nr 298 i nr 299. 
Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości 
obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr 299, gdyż jedynie właściciele tych 
działek korzystają z tej nieruchomości gminnej. 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000 zł (+23% VAT). 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, 
II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

PRZETARGI OGŁOSZONE 
09.05.2018 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 

gminnej nr 4062/31 z mapy 18 o pow. 3,0255ha,  położonej w Strzelcach 
Opolskich u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej.  
Zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod 
przemysł, składy i magazyny. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto (+23%VAT)  

10.05.2018 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Lange 1, oznaczonej działką nr 
1802 z mapy 8 o pow. 0,0325ha. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 
użytkowej 293,14m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 
budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 38m².  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
teren na którym położona jest działka przeznaczony jest na cele 
mieszkaniowe wielorodzinne z usługami. 
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  400.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.  

 Do publicznej wiadomości podane zostały wykazy nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy: 
  Na wykazach ujęte zostały: 

1) nieruchomość gminna położona w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami 
Moniuszki i Stawową obejmująca działki NrNr 1587/6 km 7, 1648/4 km 20, 4341/2 km 
20, 4392/4 km 20, 4342/3 km 20, 4343/5 km 20 o łącznej powierzchni 0,7853 ha. 

W planie zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod usługi 
we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji 
mieszkań towarzyszących. 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na 
podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXX/223/2013 z dnia 30 
stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach 
Opolskich. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł + 23% VAT. 

2) nieruchomość gminna, obejmująca działkę Nr 412 z mapy 3 o pow. 0,7609 ha 
położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki. 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz jej 
użytkownika wieczystego za cenę 99.450 zł + 23% VAT. 
(wartość prawa własności – 275.370 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego 175.920 
zł.  
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nabycia 
nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę 
równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną na dzień 
sprzedaży). 



 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona 
jest na obszarze oznaczonym jako tereny przemysłowe i składy. 

3) nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej w Szymiszowie  
Lp. Położenie Nr działki, km; pow. w ha Cena wywoławcza 

 
1. 
 
2. 

Szymiszów  
ul. Fabryczna 

985/21 km 3, o pow. 0,0862 ha 
 
985/22 km 3 o pow. 0,0790 ha  

34.000 zł +23% VAT 
 
31.000 zł +23% VAT 

 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

4) nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w II kwartale 
2018r. 
  Powyższe dotyczy 6 nieruchomości gminnych położonych w Kalinowicach, 
Rozmierzy oraz w Strzelcach Opolskich, przeznaczonych na cele rolne, działalność 
handlową oraz pod ustawienie reklamy, w przypadku których dotychczasowe 
umowy dzierżawy kończą się w II kwartale br. 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH/GARAŻY 
TERMIN 

PRZETARGU 
PRZEDMIOT PRZETARGU 

21.03.2018 II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
znajdującego się w budynku położonym w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Jordanowskiej 6/2 (lokal składający się z 6 pomieszczeń o ogólnej 
powierzchni użytkowej 108,13m2). 
W lokalu może być prowadzona działalność administracyjno-
biurowa, usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową,                                              
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej  i  salonów gier. 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
lokalu wynosiła 15zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak chętnych do najmu lokalu, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

21.03.2018 II przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Strażackiej (o pow. użytk. 17,82m 2). 
Warunkiem udziału w przetargu było: 
1.okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, będącego w 

posiadaniu  oferenta,  
2. złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego     
   garażu. 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
garażu wynosiła 5,30zł + 23% VAT. 
Wymagane wadium wpłacił i do przetargu przystąpił 1 oferent - Pan 
Andrzej Peszkowski ze Strzelec Opolskich, który uznany został za 
najemcę przedmiotowego garażu,  ze stawką czynszu miesięcznego 
w wysokości 5,80zł/m2 + 23% VAT. 

27.03.2018 I przetarg ustny ograniczony na najem garażu położonego 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 4 o powierzchni 
użytkowej 28,10m2. 



Przetarg ograniczony był do najemców lokali mieszkalnych 
zlokalizowanych w budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach 
Opolskich. 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
garażu wynosiła 5,30zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak chętnych do najmu lokalu, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
KONKURSY NA REMONT LOKALI MIESZKALNYCH, W ZAMIAN ZA PRAWO  

PRZYSZŁEGO NAJMU 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT KONKURSU 

do 16.02.2018 konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Blokowej 3/6 w Strzelcach Opolskich (lokal o 
powierzchni użytkowej 39,00 m2, w tym mieszkalnej  24,20 m2), w 
zamian za prawo jego najmu. 
Zgodnie z informacją podaną na ostatniej sesji, na konkurs 
wpłynęły 2 oferty. Po dokonanej weryfikacji, Komisja 
Mieszkaniowa wskazała jako osobę do wykonania na własny koszt 
remontu lokalu, w zamian za prawo przyszłego najmu Pana 
Roberta Rokosa (osoba zamieszkała w „Barce” w Warmątowicach). 

do 16.03.2018 konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego w budynku 
przy ul. Topolowej 2/12 w Strzelcach Op. (lokal o powierzchni 
użytkowej 46,04 m2, w tym mieszkalnej 28,65 m2), w zamian za prawo 
jego najmu. 
Tak jak w przypadku pierwszego konkursu, w konkursie mogły wziąć 
udział: 

 osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego 
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia   2017 r. w sprawie 
określenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie  

 najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem - wpłynęło 6 ofert. W 
dniu wczorajszym oferty weryfikowane były przez Komisję 
Mieszkaniową. 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, Komisja spośród złożonych 
ofert wybrała ofertę Państwa Martyny Dąbrowskiej i Dawida 
Osowskiego. 

GOSPODARKA KOMUNALNA  
 W marcu przeprowadzane były kolejne kontrole kotłów domowych - podczas kontroli 
nie odnotowano nieprawidłowości.  
Ze względu na Uchwałę antysmogową planowany jest zakup czujnika mierzącego poziom 
wilgotności drewna. 

 Do 26 marca gmina oczekuje na oferty w ramach zapytania dotyczącego  zakupu 10 
czujników monitorujących jakość powietrza. 
Sieć będzie montowana na początku kwietnia. 



W ramach zapytania planowany jest również zakup czujnika mobilnego oraz opracowanie 
mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych na podstawie pomiarów z czujników. 
Mapa będzie co miesiąc aktualizowana. 

 Pozytywną ocenę formalną przeszedł wniosek Gminy Strzelce Opolskie o środki 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
działanie pn. „ Kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna Gminy Strzelce 
Opolskie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi pod nazwą Eko-Logika”. 
Obecnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. W przypadku pozytywnej oceny, gmina 
będzie mogła pozyskać ok 800 tys. zł na działania edukacyjne. Środki własne jakie gmina 
będzie musiała ponieść to 15 tys. zł 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił 
konkurs dla gmin, na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
 Beneficjentem środków w konkursie może być wyłącznie Gmina. W związku 
z powyższym, Gmina Strzelce Opolskie ogłosiła nabór wniosków dla mieszkańców 
miasta i gminy którzy w 2018r. zamierzają realizować zadanie związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości. 
 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) do 30 marca  2018 roku. Wnioski  złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 
W ramach Programu dofinansowywane będą koszty kwalifikowane niezbędne do 
osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości do 85%. Pozostałe koszty 
ponosi właściciel nieruchomości. 

GOSPODARKA ODPADAMI 
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 Na dzień 23 marca 2018 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 
− 2013 rok – 4 980 zł, procent ściągalności – 99,8 % 
− 2014 rok – 20 187 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
− 2015 rok – 21 558 zł, procent ściągalności – 99,5 % 
− 2016 rok – 31 072 zł, procent ściągalności – 99,4 % 
− 2017 rok – 57 640 zł, procent ściągalności – 98,8 % 
− I – II.2018 rok – 53 744 zł, procent ściągalności – 93,4 % 

 Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Według stanu na 23.03.2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 1117 tytułów 
wykonawczych na kwotę należności głównej 480.892 zł.  Na dzień 23.03.2018 r. do 
wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze 111.635 zł. 

 Od 1 do 23 marca br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
wpłynęło 12 nowych oraz 75 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 W marcu 2018 wysłano 271 sms - ów przypominających o obowiązku dokonania płatności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty 2018. 

INICJATYWY GOSPODARCZE 
 26 marca odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź 
z Nami”. 
 Na posiedzeniu, w którym z ramienia Gminy Strzelce Opolskie uczestniczył Kierownik 
Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji p. Henryk Czempiel zapoznano się ze 
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Związku, która pozytywnie oceniła pracę Zarządu oraz 
gospodarowanie środkami finansowymi. 



 Tematem dyskusji były też zgłoszone wcześniej wątpliwości gminy Strzelce Opolskie 
odnośnie kompetencji do wydawania zezwoleń na transport publiczny w sytuacji, gdy całość 
transportu organizuje Związek. 
Uzgodniono, że od 1 kwietnia wszystkie zezwolenia i zmiany zezwoleń związane 
z transportem publicznym na trasach powiatowych oraz gminnych wydawał będzie Związek 
„Jedź z Nami”. 

 26 marca uczestniczyłem w pracach komisji przeprowadzającej rokowania w sprawie 
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej 
w Strzelcach Opolskich.  
Rokowania odbyły się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

OŚWIATA 
 W dniu 2 marca 2018 r. ogłoszone zostały konkursy na stanowisko dyrektora: 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19,  
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, ul. Kościelna 40,  
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce,  ul. Szkolna 3,  
4. Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie, ul. Powstańców Śląskich 26,  
5. Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,  
6. Przedszkola Publicznego w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 1, 
7. Przedszkola Publicznego w Rozmierce, ul. Strzelecka 33. 
Ogłoszenie konkursów związane jest z kończącymi się okresami powierzeń stanowisk 
dotychczasowym dyrektorom ww. jednostek oświatowych.  

Przyjętą w gminie Strzelce Opolskie regułą jest przeprowadzanie konkursów – także w 

przypadku, gdy dotychczasowi dyrektorzy pełnią swe funkcje w sposób właściwy i osiągają 
sukcesy w pracy zawodowej. Daje to możliwość poznania różnych kandydatów i wyłonienia 

najwłaściwszej osoby do pełnienia funkcji. W przypadku, gdy kandydatem  i zwycięzcą 

konkursu staje się dyrektor pełniący dotychczas tę funkcję, uzyskuje on dodatkowe wsparcie 

w postaci opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i innych organów. 

Termin składania ofert na konkursy upływa w dniu 14 maja (o godz. 15.00). 
 13 marca 2018 roku Opolski Kurator Oświaty opublikował wyniki ostatniego 
z konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018. 
W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło na etapie gminnym 114 uczniów szkół 
podstawowych i 156 uczniów oddziałów gimnazjalnych. 
11 uczniów gminnych szkół podstawowych zostało wyróżnionych:  

 4 uczniów uzyskało tytuł laureata (Wojewódzkie Konkursy: języka polskiego, języka 
niemieckiego, języka angielskiego),  

 7 tytuł finalisty (Wojewódzkie Konkursy: języka polskiego, języka niemieckiego, języka 
angielskiego). 

Wśród gimnazjalistów wyróżnienia rozłożyły się następująco:  
 uczniom z Gimnazjum Dwujęzycznego przyznano 10 tytułów laureata (Wojewódzkie 
Konkursy: chemiczny, geograficzny, biologiczny, języka angielskiego, j. niemieckiego, 
j. polskiego) i 9 tytułów finalisty (Wojewódzkie Konkursy: geograficzny, biologiczny, 
matematyczny, języka francuskiego, j. angielskiego). 

 uczeń z Jemielnicy uzyskał tytuł laureata (Wojewódzki Konkurs j. niemieckiego), uczeń 
oddziału gimnazjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Op. 
uzyskał tytuł finalisty (Wojewódzki Konkurs Geograficzny). 

INNE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich otrzymała wyróżnienie 

Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka, za przystąpienie do konkursu na 



organizację Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Szkoła w nagrodę otrzymała dyplom-
wyróżnienie oraz książki, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej. 
Konkurs polegał na zorganizowaniu w szkole Dnia Praw Dziecka oraz nadesłaniu 
sprawozdania z przygotowań i obchodów tego święta do Biura Rzecznika Praw Dziecka. 
W konkursie nagrodzono dzieci i młodzież z 30 placówek. 

 1 marca 2018 roku w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Strzelce Opolskie rozpoczął się czas spotkań dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach tzw. 
„otwartych drzwi” dla przyszłych pierwszoklasistów. 
W ramach spotkań można było skorzystać z różnych form warsztatów m.in.: plastycznych, 
logopedycznych, ruchowych, językowych i czytelniczych. 

 7 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie zorganizowana 
została Giełda Szkół 2018. 
W ramach Giełdy uczniowie klas trzecich gimnazjalnych ww. szkoły spotkali się 
z przedstawicielami różnych szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, którzy 
zaprezentowali swoje placówki oraz przedstawili ich ofertę edukacyjną.  

 6 marca 2018 roku na hali sportowej w Prudniku rozegrano półfinał wojewódzki w piłce 
koszykowej chłopców.  
Zmierzyły się cztery drużyny. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Strzelcach Opolskich wygrała mecze z Kędzierzynem- Koźle i Racławicami 
Śląskimi. Tym samym zajęła drugie miejsce.  

 10 marca 2018 roku w Głubczycach odbył  się Opolski Turniej Badmintona w trzech 
kategoriach wiekowych (9 lal, 11 oraz 13 lat).  
Zawodnicy z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Strzelce Opolskie, a równocześnie 
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, zdobyli dwa brązowe medale: jeden w 
kategorii „Dzieci”, a drugi w kategorii „Żacy”.  

 Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w połowie marca (13 marca) 
zakończono sezon łyżwiarski na lodowisku „Biały Orlik” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich. 

 16 marca 2018 roku w Regionalnym Zespole Placówek Wparcia Edukacji w Opolu, 
odbyło się seminarium metodyczne „Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w oparciu 
o zasady edukacji dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem aktywizujących 
metod nauczania zgodnych z neuronaukami”. Seminarium było jednocześnie 
spotkaniem inauguracyjnym projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich jest jedną z dwunastu 
szkół województwa opolskiego, które zakwalifikowały się do tego projektu. 
W seminarium uczestniczyła Pani dyrektor Sabina Knopik oraz nauczyciele przyrody, 
biologii i geografii tej szkoły. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich i w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 w Strzelcach Opolskich (ul. 1 Maja 26) trwają czynności kontrolno-
rozpoznawcze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych. 

ROLNICTWO 
 Dobiega końca okres zebrań w sołectwach Gminy Strzelce Opolskie. 
W miesiącach luty - marzec odbyły się 24 zebrania wiejskie, pozostałe 3 w sołectwach: 
Adamowice, Farska Kolonia i Ligota Górna odbędą się w kwietniu. 
Podczas zebrań sołeckich przekazywane są wnioski mieszkańców oraz oczekiwania 
względem Gminy, które najczęściej dotyczą poprawy stanu dróg gminnych i innych zadań 
gminy w zakresie infrastruktury. Obserwowany jest wzrost zainteresowania tematem 
gazyfikacji terenu gminy, zmianami w systemie segregacji bioodpadów oraz planami 
inwestycyjnymi na 2018 rok. 



 Referat Rolnictwa przy dużym udziale sołtysów uczestniczy w procedurze realizacji 
obowiązku wynikającego z ustawy Prawo Wodne. Tworzona jest baza potencjalnych 
płatników tzw. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Sprawa jest przedstawiana podczas 
zebrań sołeckich, a oświadczenia mieszkańców w zakresie powierzchni posiadanych przez 
nich nieruchomości wpływają bezpośrednio do referatu. 

 Marzec to okres zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2018/2019.  
Gmina Strzelce Opolskie podzielona jest na 9 obwodów łowieckich na których będą 
realizowane zadania polegające na redukcji populacji zwierząt łownych. W planie do 
pozyskania są w znacznych ilościach: jelenie, sarny, daniele i dziki. 

 W większości sołectw, rady sołeckie i sołtysi zorganizowali spotkania z okazji Dnia 
Kobiet, na których przy poczęstunku i muzyce panie mogły wspólnie spędzić czas w miłym 
towarzystwie. 
Imprezy tego typu stają się już tradycją na terenach wiejskich i umożliwiają integrację 
mieszkańców wsi.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 Mając na uwadze utrzymujące się w marcu niesprzyjające warunki atmosferyczne 
(niskie temperatury) które mogły spowodować zagrożenie życia i zdrowia – szczególnie 
osób samotnych, bezdomnych czy mniej zaradnych – strażacy z OSP Strzelce Opolskie 
patrolowali miejsca w których w/w mogli przebywać (ogródki działkowe, pustostany po 
byłej „musztardowni” przy ul. Krakowskiej, tereny masarni przy ul. Habryki, altanka przy 
ul. Ciepłowniczej, czy szopka przy ul. Krzywej w Szymiszowie).  
W związku z tym, iż bezdomni odmawiali zabrania do DPW „Barka” dostarczono im 
wodę oraz ciepły posiłek. 
Patrole te były zgłaszane na Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, uzgadniane 
były również z dyspozytorem Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. 

 Ważnym zadaniem działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych 
wynikającym z zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutów OSP jest 
odbycie zebrań sprawozdawczych na których dokonuje się rozliczenia działalności za 
rok ubiegły oraz przyjęcie planów pracy i działalności na rok następny. 
 Realizując zapisy ustawowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem w okresie od 13 
stycznia (Rozmierz) do 10 marca (Rożniątów) odbyły się zebrania w 12 jednostkach 
OSP. 
W zebraniach tych oprócz członków i sympatyków straży udział wzięli przedstawiciele 
samorządów lokalnych, przedstawiciele władz Gminy, Powiatu, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie władz Związku OSP RP. 
Wszystkie Zarządy otrzymały jednomyślnie absolutorium z działalności w 2017 roku. 
Główne tematy poruszane w czasie tych zebrań dotyczyły spraw z zakresu ochrony 
i bezpieczeństwa pożarowego, poprawy warunków służby, remontów i modernizacji 
obiektów strażackich oraz zakupu sprzętu i samochodów dla OSP. 

 W dniu 17 marca 2018r. w obiekcie Domu Strażaka w Kadłubie przeprowadzone zostały 
eliminacje  Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli a tym samym do konkursu przystąpili 
reprezentanci następujących placówek oświatowych: 
- NSP Grodzisko 
- ZPO Kadłub   
- PSP z PG w Szymiszowie 
- ZSO (LO i PG z Oddziałami Dwujęzycznymi)   
- CKZiU  
- OSP Grodzisko                                                        32 uczestników  



- OSP Szymiszów 
- OSP Kadłub 
- OSP Rozmierz 
- OSP Osiek. 

Laureaci turnieju (zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych grupach wiekowych), 
reprezentować będą Gminę Strzelce Opolskie podczas Eliminacji Powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 
2018r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

Przeprowadzony został również turniej dla nauczycieli i opiekunów. W tej części 
udział wzięło 8 osób. 

Informacja nt. wyników eliminacji  Miejsko-Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej – W ZAŁĄCZENIU – ZAŁ. NR 1 

 Wysłane zostały wezwania do wstawienia się do kwalifikacji wojskowej (173 wezwań). 
Kwalifikacja z terenu naszej gminy przeprowadzona została w okresie 26-30 marca, a 
kontynuowana będzie w dniach  5-6 kwietnia. 

 Od 24 marca organizowany jest dla 25 członków OSP z terenu naszej gminy kurs 
kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
Zajęcia odbywają się w obiekcie remizy OSP Rozmierz. Koszt szkolenia 1 członka (strażaka) 
to kwota 450 zł. (Ilość godzin szkolenia 66). 
Część zajęć odbyła się w dniach 24-25 marca, dalsze odbędą się w dniach 7-8  i 14-15 
kwietnia. 

RÓŻNE 
 W związku z informacją Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. 
o możliwości wykonywania przez skazanych pracy na cele społeczne, w oparciu 
o zgłoszone zapotrzebowanie, wyznaczyłem podmioty na rzecz których skazani mogą 
wykonywać nieodpłatnie tego typu prace w 2018 r.:  
1) Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich;  

2) Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich;   

3) Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich;   

4) Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach z oddziałami zamiejscowymi w Błotnicy 

i Warmątowicach;  

5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich;  

6) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich. 

Sprawę reguluje Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 
marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2018 r. skazani 
kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać pracę na cele społeczne 
(kopia Zarządzenia oraz pisma Dyrektora ZK Nr 1 w załączeniu – ZAŁ. NR 3) 
Wymóg przedstawienia ww. informacji Radzie Miejskiej wynika z przepisów 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu 
wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele 
społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy. 

SPORT 
 Z dniem 1 marca drużynę ZAKSA Strzelce Opolskie, II-ligowe zaplecze ZAKSY 
Kędzierzyn-Koźle przejęło nowo powstałe Stowarzyszenie ZAKSA-Strzelce Opolskie. 



Dotychczas ZAKSA Strzelce Opolskie brała udział w rozgrywkach ligowych dzięki 
porozumieniu z lipca 2017 r., które zawarły kędzierzyńska ZAKSA, strzelecki UKS i miasto 
Strzelce Opolskie. 
Nowe Stowarzyszenie to także nowe pomysły na rozwój drużyny i siatkówki  w Strzelcach 
Opolskich. Główne cele stowarzyszenia to: 

 stworzenie warunków do profesjonalnego funkcjonowania zespołu; 
 współpraca z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle; 
 rozwój zaplecza Mistrza Polski; 

 zaangażowanie we wspieranie sportu lokalnych sponsorów 
Stowarzyszenie ZAKSA Strzelce Opolskie będzie mieć też swoją Radę Wsparcia. 
W skład rady, z głosem doradczym, wejdą znane osobistości ze świata siatkówki, 
przedstawiciele lokalnych władz a także przedstawiciele firm wspierających drużynę. 
Nowością w strzeleckiej siatkówce będzie zaangażowanie i integracja lokalnego biznesu. 
Poprzez spotkania pod szyldem ZAKSY propagowana będzie idea wspierania sportu a 
jednocześnie rozwój lokalnych firm. 
Pierwsze ze spotkań - śniadanie z ZAKSĄ Strzelce Opolskie odbyło się 23 marca. 
Rozpoczęto tym samym cykl spotkań, w czasie których prezentowane będą dokonania 
ZAKSY, a których celem jest promowanie idei wspierania siatkówki i integracja strzeleckich 
firm. 
W spotkaniu uczestniczyły wiceburmistrz Maria Feliniak i skarbnik Urszula Killman, 
przedstawiciele lokalnych firm. Gościem specjalnym Śniadania z ZAKSĄ Strzelce Opolskie 
był prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Sebastian Świderski. 

 17 marca rozegrany został mecz Zaksy z drużyną Politechniki Opolskiej. Mecz z Opolem 
był meczem derbowym, o dominację w regionie. 
Wygraliśmy 3:1. Był to ostatni mecz rundy zasadniczej, teraz rozpoczęliśmy walkę w 
play-offach, pokonując na wyjeździe BBTS Bielsko-Białą 3:2 (w sobotę, 23 marca).  
Ciekawostką meczu z Opolem był fakt, że po raz pierwszy wystąpiły cheerleaderki AXIS z 
Kadłuba (trenujące przy OSP). Ich występ przypadł do gustu licznie zgromadzonym kibicom. 

 Mając na uwadze osiągane wysokie wyniki sportowe, na wniosek Komisji ds. 
stypendiów, przyznałem stypendia sportowe następującym zawodnikom: 
 

ZAWODNIK WYSOKOŚĆ 

STYPENDIUM 

Zuzanna Jankowska 
wychowanka Międzyszkolnego  
Klubu Sportowego w Strzelcach Op. 

350 zł 

Anna Sala 
Uczniowski Klub Sportowy  
„Siódemka” w Strzelcach Opolskich 

200 zł 

Igor Misterowicz 
Uczniowski Klub Sportowy  
„Siódemka: w Strzelcach Opolskich 

250 zł 

Ponadto podjąłem decyzję o przyznaniu stypendium w wysokości 300 zł dla trenera 
Waldemara Sobczyk (trener Anny Sala, Igora Misterowicza oraz Katarzyny Namyślak; 
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Strzelcach Opolskich). 

Informacja nt. osiągnięć zawodników oraz trenera – W ZAŁĄCZENIU – ZAŁ. NR 2. 

 Zawodniczki strzeleckiej sekcji tenisa stołowego „STS Gmina Strzelce Opolskie” - 
Dominika Niedźwiecka, Kamila Zwior oraz Małgorzata Kała zajęły I miejsce w 
wojewódzkim finale Pucharu Polski Kobiet. 



KULTURA 
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 

2.03.2018 „Zgliszcza nad Seretem” -  spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie (sala widowiskowa) 

9.03.2018 Wernisaż wystawy „Gra światła i koloru” autorstwa strzeleckiego artysty 
Bogusława Solarz (C@fe Kultura) 
(Bogusław Solarz malarstwem i rzeźbą zajmuje się od dziecka. Od lat 90-tych 

zajmuje się głównie rzeźbą przestrzenną i sakralną, jego prace można znaleźć 
w kraju i za granicą, głównie w Niemczech, Austrii czy Włoszech. Malarstwem 

akwarelowym zajął się kilka lat temu i z powodzeniem uprawia i tę dziedzinę 
sztuki. Ma w swoim dorobku wiele wystaw krajowych, bierze udział w plenerach 

malarskich w różnych częściach Polski). Wystawę można oglądać do 
5 kwietnia. 

9.03.2018 Toby z Monachium - Koncert - impreza zlecona (sala widowiskowa) 

15-16.03. 
2018 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Miejsko Gminne (sala 
widowiskowa) 

18.03.2018 Otwarty Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych „Kroszonki 2018”                    
Konkurs, organizowany pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich 
połączony był z kiermaszem wiosenno-świątecznym 
     Jury konkursu podkreślało wysoki poziom, jaki prezentowali uczestnicy. 
Dali temu wyraz przyznając lokaty ex aequo.  
Nagroda burmistrza powędrowała do Iwony Kondzieli, pierwsze lokaty zajęli 
Grażyna Joszko i Patryk Blania. Drugie miejsce Edyta Cichoń i Andrea Joszko, 
zaś trzecie miejsce Adriana Kozyra i Edyta Szymeczek. Wyróżnienia trafiły do 
Wiolety Obrzud i Marioli Blania. 

18.03.2018 „Kto nie ma, nie płaci” – spektakl Teatru Korez  w ramach Strzeleckich Spotkań 
Teatralnych (sala widowiskowa) 

20.03.2018 Gminny Przegląd Przedszkolaków (sala widowiskowa) 
    Była to już V edycja ekologicznego Przeglądu Przedszkolaków, a 
organizatorem było Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach wraz z 
oddziałem zamiejscowym w Błotnicy Strzeleckiej oraz Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich. 
     Tematem przewodnim Gminnego Przeglądu Przedszkolaków było 
czyste powietrze wokół nas. Celem imprezy było rozumienie dbania o czyste 
powietrze wokół nas, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz możliwość 
zaprezentowania się na scenie przed widownią.  
     Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim łącznie 
udział 200 przedszkolaków z 12 przedszkoli z Gminy Strzelce Opolskie.  
Zadaniem uczestników Przeglądu było zaprezentowanie krótkiej scenki 
teatralnej, tańca, piosenki bądź wiersza o tematyce ściśle związanej 
z segregacją śmieci, ekologią.  
Występy dzieci były jakże różnorodne i ciekawe, co sprawiło, iż wypełniona po 
brzegi sala Strzeleckiego Domu Kultury nagradzała małych artystów 
ogromnymi brawami. 

24.03.2018 Kino Visa  - 5 seansów. „Fernando”, „Pitbul: Ostatni pies”,  
„Kobiety mafii” „Kobieta sukcesu” (sala widowiskowa). 

do 
21.04.2018 

„Horyzonty wyobraźni i wrażliwości” – wystawa malarstwa                             
Zbigniewa Krygiela (Galeria SOK 



07.04.2018  Strauss Gala – największe przeboje Johanna Straussa oraz znane arie, 
duety operetkowe, musicalowe i pieśni neapolitańskie. 

     W ramach cyklu BAJKOWA NIEDZIELA, w dniach 4, 11 i 25 marca w Cafe Kultura 
zorganizowane zostały projekcje filmów animowanych  
dla najmłodszych. 

 Trwają przygotowania do zbliżających się Dni Ziemi Strzeleckiej, które w bieżącym 
roku odbędą się w dniach 2 – 3 czerwca. 
Mimo, iż program imprezy jest nadal dopracowywany, wiadomo już, iż gwiazdami 
czerwcowego święta będą Agnieszka Chylińska, Kamil Bednarek i zespół IRA z Arturem 
Gadowskim. W programie artystycznym zobaczymy i usłyszymy również Grzegorza Wilka 
z zespołem Wolf (wokalista pochodzący z Grodkowa znany wszystkim sympatykom 
telewizyjnego programy „Jaka to melodia?”, w którym występuje od wielu lat). 
Wzorem lat ubiegłych na scenie znajdzie się czas i miejsce dla zespołów rodzimych, 
szczególnie dziecięcych formacji tanecznych działających w Strzeleckim Ośrodku Kultury. 
Zaprezentują się również najmłodsi strzelczanie, czyli zespoły z naszych placówek 
przedszkolnych. 
 Inną atrakcją będzie Eksplozja Kolorów, czyli zabawa polegająca na rozrzucaniu 
kolorowych farb proszkowych w tłumie bawiących się ludzi. Patrząc na doświadczenia 
innych ośrodków, które zaproponowały tę formułę bawiącym się ludziom, można 
przypuszczać, że i u nas nie zabraknie chętnych do zabawy z farbami. 
Nie zabraknie licznych imprez towarzyszących, wśród których będą: biegi w Parku 
Miejskim, zlot zabytkowych samochodów, czy wesołe miasteczko dla najmłodszych. 
Program dwudniowej imprezy jest w trakcie uzupełniania, szczegóły poznamy w 
połowie maja. 

INNE WYDARZENIA 
01.03.2018 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych                          

(Polana Śmierci w Dąbrówce-Barucie) 
     W związku z przypadającą w dniu 1 marca br. rocznicą Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, na Polanie Śmierci w Dąbrówce złożono 
hołd pomordowanym. Pod krzyżem upamiętniającym zbrodnię z 25/26 
września 1946 roku w Dąbrówce delegacje Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 
Powiatu Gliwickiego, Miast i Gmin, służb mundurowych, jednostek 
oświatowych, Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju oraz jednostki 
terenowej Huzar Strzelce Opolskie złożyły kwiaty. 

01.03.2018  Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców  Szkół i 
Ośrodków Specjalnych (Hala przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich) 

05.03.2018 80 rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Opole) 
07.03.2018  XV posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego 

(Opole) 
Podczas posiedzenia podjęto uchwały: 

 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego z działalności w 2017 roku, 

 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Związku Gmin Śląska Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2017,  

 w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej Pocztowej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego. 

10.03.2018  Perła Roku 2018 (Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich) 
Perłą roku 2018 została społeczniczka z Gąsiorowic Pani Urszula Kałka. 



13.03.2018 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy                                  
i Rozwoju Wsi (Wyspa Kasztelańska w Krobi) 

13-14. 
03.2018  

VII edycja Smart City Forum (Warszawa) 
     Smart City Forum to najwieksza w Polsce inicjatywa poświęcona 
inteligentnym miastom, w odpowiedzi na globalne zmiany zachodzące w ich 
funkcjonowaniu i budowie. Stanowi neutralną platformę dialogu i 
współpracy oraz wymany opinii biznesu z administracją centralną i lokalną.  
Forum to debata o wyzwaniach stojących przed niemal wszystkimi 
dziedzinami: od transportu i IT przez ekologię, energetykę, budownictwo aż 
po medycynę oraz komunikację międzyludzką. 

16.03.2018 Konferencja „Konstytucja dla Biznesu (Sala Kolumnowa Sejmu RP, 
Warszawa)  

17.03.2018  Gala Lauri 2018 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich) 
Podczas uroczystej gali zorganizowanej w Powiatowym Centrum Kultury 
wręczono nagrody w konkursach Najlepszy Uczeń Powiatu 2017, 
Nauczyciel Roku 2017.  
Wręczono również nagrodę w konkursie Poznaj Moją Nową Firmę 
2016/2017. 

19.03.2018 Gala z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa (Filharmonia Opolska) 
      Podczas uroczystości zorganizowanej przez Marszałka 
Województwa Opolskiego zaprezentowano efekty pracy sołtysów i 
zakres wsparcia Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz 
opolskiej wsi. 
Do udziału w uroczystości zaproszono sołtysów z najdłuższym stażem z 
wszystkich gmin województwa opolskiego. 
Z naszej gminy - na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Buły - w Gali uczestniczyła Pani Gabriela Puzik oraz p. Karol 
Bischoff. 
W gminie Strzelce Opolskie najdłuższym stażem prowadzenia sołectwa – 
24- letnim mogą pochwalić się p. Gabriela Puzik i p. Karol Bischoff (w 
województwie opolskim są sołtysi z nawet 42 letnim stażem). 
      Ogólnopolskie spotkanie sołtysów organizowane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiel odbyło się 11 marca 
w Przysusze (w woj. mazowieckim).  
W spotkaniu w którym wzięło udział 1000 sołtysów, ministrowie, 
parlamentarzyści oraz premier uczestniczyli również sołtysi z gminy 
Strzelce Opolskie: Karol Bischoff z Rożniątowa,  
Róża Willim z Rozmierzy i Gabriela Puzik z Kadłuba Wsi.  

20.03.2018 Sesja Gminnej Rady Seniorów (sala Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich) 

24.03.2018  Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego) 
Kolejna Pchle Targi zaplanowano na: 16 czerwca, 1 września                                                   
i 27 października. 

26.03.2018 Spotkanie z zawodniczkami strzeleckiej drużyny WOPR. 
W trakcie spotkania podziękowano za medale zdobyte podczas IX 
Zimowych Mistrzostw Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym 
w Szczecinie oraz Grand Prix Polski w Rudzie Śląskiej a jendocześnie godne 
reprezentowanie Gminy Strzelce Opolskie na arenie ogólnopolskiej. 



26.03.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzelekcich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

 rozpatrzenie informacji Zarządu o sytaucji finansowej spółki; 
 rozpatrzenie informacji o przebiegu prac i procedur dotyczacyh taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 
 informacje bieżące związane z realizacją przygotowań do przetargu na 

zakończenie robót na ulicy Pięknej, Wilkowskiego i Leśnej oraz 
modernizację sieci wodociąowych. 

26.03.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 

28.03.2018 Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego. 
 
Dostojny jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodziła w ostatnim czasie mieszkanka 
Szymiszowa Pani Małgorzata Gaczmaga. 

W najbliższy piątek, 30 marca, kasa Urzędu Miejskiego czynna będzie  
do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy. 


