
 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(25 KWIETNIA – 30 MAJA 2018 ROKU) 
 

 
FINANSE 

 
 
 W okresie od 25 kwietnia do 30 maja 2018 r. wydane zostały następujące Zarządzenia finansowe: 

 
 Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy 
Strzelce Opolskie na rok 2018. 
  Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce 
Opolskie, 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, stanowią 
konsekwencję Uchwały Nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 
2018 r. zmieniającej Uchwalę 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. 

 
 Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 503.421,59 zł,  
co stanowi skutek otrzymanych przez gminę dotacji: 

KWOTA 
DOTACJI 

PLN 

PRZEZNACZENIE 

40.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie 
oświaty 
 

458.609,50 środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, 
poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa opolskiego w I terminie 
płatniczym 2018 r. 
 

4653,75 środki na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za 
II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 
obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
 

158,34 środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart 
Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny 
 

503.421,59 OGÓŁEM 
 Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę  
63.089,08 zł. Przesunięcia środków dot. działów: 
 

DZ. 710  
 

przesunięcie środków finansowych na kwotę 4.745,00 zł dokonane zostało na 
wniosek Architekta Miejskiego, a związane jest z pilną potrzebą sporządzenia 
opinii urbanistycznej dot.: 



DZIAŁALNO ŚĆ 
USŁUGOWA  
 

 zgodności zapisów „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego” z 
ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie; w związku 
z wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 
stycznia 2018 r. stwierdzającym nieważność w części tekstowej i w części 
graficznej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku 
Miejskiego i wniesioną przez Gminę Strzelce Opolskie skargą do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na ww. rozstrzygnięcie 
nadzorcze. 

 zgodności zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
budynku produkcyjnego – młyna położonego w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Mickiewicza 19 z przeznaczeniem na usługi turystyki, z 
ustaleniami obowiązującego na tym terenie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie 
dotyczącego terenu w rejonie Suchych Łanów”. 

 
DZ. 801  
 
OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 
 

zmiany w obrębie ww. Działu dotyczą kwoty 11.094,08 zł.  
Przesunięcia dokonane zostały na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego 
Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich i stanowią konsekwencję 
rozstrzygnięcia przetargów na zadania dotyczące termomodernizacji PP 
Nr 4, Nr 8 i Nr 9 w Strzelcach Opolskich 
 

DZ. 851  
 
OCHRONA 
ZDROWIA 
 

zmiana w planie wydatków dotyczy kwoty 30.000,00 zł. Przesunięcie dokonane 
zostało na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień a 
związane jest z organizacją - zgodnie z założeniami Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 - 
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją. 

 
 

DZ. 854  
 
EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 
 

przesunięcie dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu 
Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich dotyczy 3.000 zł i związane jest z 
remontem budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach 
Opolskich.  

 
 

DZ. 900  
 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  
 

przesunięcie w planie wydatków dokonane na wniosek p.o. Kierownika Referatu 
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami dotyczy kwoty 11.850 zł a związane 
jest z realizacją zadania pn. „Utworzenie Miejskiego Punktu 
Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich, na działce ewidencyjnej nr 1826”. 
 

Dz. 926  
 
KULTURA 
FIZYCZNA  
 

zmiana w planie wydatków na kwotę 2.400,00 zł dokonana została na wniosek 
p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji; przesunięcie związane jest z 
wykonaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia montażu 
urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz zamontowania 
piłkochwytów na gminnych boiskach sportowych w Dziewkowicach i 
Rozmierzy. 
 

 
 Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie 

wydatków budżetu gminy na 2018 rok. 
 
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 88.229,07 zł.  
Przesunięcia środków dotyczą Działów: 
 

Dz. 600  
 

przesunięcie na kwotę 75.000,00 zł dokonane zostało na wniosek Kierownika 
Referatu Inwestycyjno-Technicznego a związane jest z rozszerzeniem 



TRANSPORT  
I ŁĄCZNOŚĆ  

katalogu zadań w Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o nowe zadanie 
pn. „Utwardzenie części działki Nr 1843/11 w Strzelcach Op. przy u. 
Budowlanych”, na potrzeby obiektu rekreacyjno-sportowego tzw. „Parku 
Rybaczówka”. 
 
 

Dz. 750  
 
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA  
 

zmiana w planie wydatków dotyczy kwoty 4.120,00 zł; dokonana została na 
wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w 
Strzelcach Op., a związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na 
umowę zlecenie dla pracownika, któremu zakończył się staż płatny przez 
Powiatowy Urząd Pracy (warunek stażu). 

Dz. 801  
 
OŚWIATA  
I WYCHOWANIE  

przesunięcie na kwotę 1.000,00 zł dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego 
Zarządu Obsługi Jednostek 
w Strzelcach Op. związane jest z realizacją projektu w ramach programu 
„ERASMUS+" (projekt „Bullying - Skills that Matter beyond Borders"). 
Projekt „Bullying- Skills that Matter beyond Borders". rozpoczęty przez 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich kontynuuje Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich. . Projekt realizowany jest z 
rówieśnikami z Włoch, Bułgarii, Rumunii i Czech w ramach Programu 
Erasmus+ i skupia się na przeciwdziałaniu niepowodzeniom w edukacji, 
wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijaniu umiejętności ICT. 
Na jego realizację w latach 2016-2018 przyznano dofinansowanie w łącznej 
wysokości 22.980 euro. 
 

DZ. 852  
 
POMOC 
SPOŁECZNA  

przesunięcia środków w łącznej kwocie 8.100,00 zł zgodnie z wnioskiem 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynikaj ą z urealnienia planu 
finansowego ww. jednostki na 2018 r.  
 
 

Dz. 010 
 
ROLNICTWO  
I ŁOWIECTWO  
 

zmiana planu finansowego dot. 9,07 zł; dokonana została na wniosek 
Naczelnika Wydziału Finansowego ma charakter porządkowy i polega na 
dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do faktycznych wydatków 
związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy 
okres płatniczy 2018 r. 
 

OGÓŁEM 88.229,07 zł. 
 

 
 Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

25 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej. 
 

Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy celowej ustalonej w 8 Uchwały 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 przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań z 
zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł. 
Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Wojskowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków 
nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Kalinowie, Niwkach i Ligocie Dolnej.  

 
 Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.  
 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 144.737,00 zł, co stanowi skutek otrzymanych 
dotacji: 
 

KWOTA DOTACJI PRZEZNACZENIE 
 



144.000,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach modułu 2 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
„MALUCH+ " 2018 
Podpisanie w ww. sprawie umowy pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a 
Wojewodą Opolskim miało miejsce 21 maja br.  
 

737,00 zł dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w 
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający 
kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 
sierpnia 2004 r. 
 
 

144.737,00 zł  
 

OGÓŁEM  

 
 W terminie od 4 czerwca do 17 września 2018r. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami 

gminy Strzelce Opolskie w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019”. 
 
 Celem konsultacji jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do realizacji jako 
„Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” - w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie uchwalanego 
na 2019 rok.  

 
 Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego roku 2019” nie przekroczy 300 tysięcy złotych. 
 
 Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto, 

przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma stanowić sumę wydatków do poniesienia, 
niezbędnych dla zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest 
konieczny dla zrealizowania zgłoszonego projektu). 

 Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane będą zadania o charakterze inwestycyjnym lub 
remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu 
jednego roku budżetowego.  
Z budżetu obywatelskiego wyłączone zostały zadania dotyczące utworzenia nowych placów zabaw 
oraz siłowni zewnętrznych. Możliwe jest jedynie doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych. 

 
 Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 

roku 2019” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w 
konsultacjach.  
Propozycje należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w 
kancelarii (pokój nr 1) w terminie od 4 czerwca do 23 czerwca 2018r.  

 
 Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów i wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy 

gminy Strzelce Opolskie.  
W przypadku udziału w konsultacjach mieszkańca, który nie ukończył 16 roku życia wymagana będzie 
również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych. 

 
 Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez 

Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019 utworzą „List ę Projektów”, 
spośród których uprawnieni mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie w głosowaniu, przy pomocy ankiet 
do głosowania, wybiorą projekt do realizacji.  
 

 Pełny opis projektów udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op., co najmniej na 14 dni przed dniem głosowania.  
 

 Głosowanie mieszkańców w konsultacjach nastąpi od 28 sierpnia do 7 września 2018r.  
 



 Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do 
wyczerpania kwoty Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na realizację projektów w 
2019 roku. W przypadku gdy dwa lub więcej projektów uzyska tą samą liczbę punktów i łącznie nie 
mieszczą się w ustalonym limicie środków, rozstrzygającym o ujęciu do realizacji jest wynik losowania 
przeprowadzony przez Komisję. 

 
 Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych nastąpi w terminie do 17 września 2018 r.  

 
 Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 28 sierpnia do 7 

września 2018 r.: 
• do pobrania w formie ankiety papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w Sali 

Urzędu Stanu Cywilnego (parter budynku Urzędu), 
• na wskazanej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelceopolskie.pl) oraz 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (www.strzelceopolskie.pl ) w formie 
dokumentu elektronicznego. 

 
 Głosujący wybiera 5 projektów z „Listy projektów” podlegaj ących konsultacjom, przy czym 

każdemu z projektów wybranych przez głosującego, głosujący przyznaje punktację ze zbioru liczb 
całkowitych od 1 do 5. Każdy z 5 wybranych przez głosującego projektów, otrzymuje wyłącznie jedną 
z pięciu liczb (punktów). W głosowaniu można wziąć udział tylko raz. 

 Wypełnioną ankietę w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się drogą elektroniczną na wskazaną 
stronę w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelceopolskie.pl ) oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. (www.strzelceopolskie.pl ) a pobraną w formie papierowej, 
wypełnioną wrzuca się do urny umieszczonej w siedzibie tut. Urzędu (sala Urzędu Stanu Cywilnego). 

 
 Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów. 
 Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Monika Mickiewicz, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego oraz Katarzyna Kaliciak, Kierownik Referatu Organizacji.  
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZEPISÓW  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

25.04.2018  
 
 
 

Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w 
Strzelcach Opolskich. 
 
Przedmiot zamówienia - przebudowa drogi gminnej położonej na terenie gminy Strzelce 
Opolskie o nr 105417 O, łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną. 
Zakres zamówienia: kompleksowa wymiana warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią, 
wykonanie ciągów pieszych i pieszojezdnych i miejsc postojowych oraz wykonanie systemu 
odwodnienia i oświetlenia ulicznego, jak również oznakowania pionowego i poziomego. 
 
Na przetarg wpłynęły 4 oferty: 

1. Bartosz Szczepanek EKO-PROBUD, Gogolin  
2. OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Lubliniec  

(wykonawca wykluczony - wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału – nie 
przedłożył wymaganych dokumentów)  

3. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów (wykonawca wykluczony - wykonawca 
nie wykazał spełnienia warunków udziału – nie przedłożył wymaganych dokumentów) 

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga Jaryszów. 
 
Procedura w realizacji.  
 



10.07.2018  
 

Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 370 Odbiorcom Końcowym 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 076, natomiast łączne 
szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych 
zamówieniem wynosi ok. 56,1 GWh. 
 

 
W PRZYGOTOWANIU procedury zwi ązane z wyborem wykonawcy zadań: 

 
 
 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego.   
 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na 

potrzeby miejsca wielofunkcyjnego. 
 
 Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku 

przy ul. Strzeleckiej 101. 
 

 
POSTĘPOWANIE REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWN ĘTRZNEJ  

 
Zaproszenie do 
złożenia oferty 

Dostawa mobilnych urządzeń do naśnieżania wraz z wyposażeniem. 
 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę mobilnego zestawu do naśnieżania 
składającego się z następujących elementów: armatki do naśnieżania, pompy 
mobilnej, przewodów zasilających oraz ciśnieniowego węża wodnego 

W odpowiedzi na zaproszenie, oferty złożyły 2 firmy: 
1. SUPERSNOW S.A., Maniowy. 
2. Bogusław Pokrywka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECOSYSTEM PLUS, Kraków. 
Korzystniejszą ofertę z ceną 95 386,50 zł przedstawiła firma SUPERSNOW S.A. 
Oferta przyjęta została do realizacji.  
 
Podpisanie umowy z wybranym oferentem planowane jest 5 czerwca.  
 

 
 
 

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 dróg manewrowych z miejscami 
postojowymi i 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 związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w centrum miasta - przeprowadzono wymianę 
istniejących słupów i opraw na ulicach:  
 Grunwaldzkiej,  
 Ks. Wajdy,  
 K. Miarki,  
 Jordanowskiej,  
 Placu Kopernika  



 Dworcowej (odcinek od Powstańców Śl. do K. Miarki) 
Wartość zadania, którego wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Krok z siedzibą w 
Kadłubie przy ulicy Wodnej 25 wynosi 2 396 108,48 zł. 

Całość inwestycji zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania jest Zakład 
Remontowo-Budowlany Andrzej Krok z Kadłuba.  
Wartość inwestycji została ustalona na 2 396 108,48 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. 

• „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 Wod.-Kan. 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; 

nasadzenia roślin – bylin, krzewów i drzew, 
4) 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; 

5) budowę układu komunikacyjnego (alejki pieszo-jezdne o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej); 
6) budowę oświetlenia części alejek. 

Wartość inwestycji wynosi 1 117 500 złotych. 
Zadanie jest dofinansowane 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). 

 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (dostawa tłucznia)” – wyłoniono wykonawcę, z którym 
została zawarta umowa na dostawę kamienia wapiennego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BENBUD 
z Osieka. Całkowita wartość zadania została określona na 90 000 złotych. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KABE 
S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Prowadzone są remonty na ulicach: Księdza Wajdy, Jordanowskiej, Piłsudskiego, 
Plac Kopernika w Strzelcach Opolskich. Wartość całości zadania została określona na 400 000 złotych. 

 

•  „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są w miarę potrzeb awarie występujące na 
chodnikach na terenie gminy Strzelce Opolskie. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość zadania wynikająca z umowy wynosi 50 000 złotych. 



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

• „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Suchej” - wykonawcą 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 jest firma MEMFIS Adam 
Myrcik z Olszyny - Herby. Wartość robót wyniesie 6 478,78 zł 

 

• „Przedłużenie oświetlenia ulicy Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich ” – wykonawcą robót jest 
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 jest firma MEMFIS Adam 
Myrcik z Olszyny. Koszt budowy oświetlenia (linii napowietrznej oraz dwóch punktów świetlnych) wyniesie 
11.490,02 zł. 

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej w 
Strzelcach Opolskich” wykonawcą robót jest firma MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny. Wartość robót w 
trakcie których powstanie 10 punktów świetlnych wyniesie 48 890,35zł. 

• „Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej i przedłużenia ulicy Karola Miarki w Szczepanku”  wykonawcą 
robót jest firma MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny za kwotę 29 974,72 zł. W ramach zadania powstanie 8 
słupów wraz z oprawami ledowymi. 

•  „Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych – fundusz sołecki 
Szymiszów Osiedle” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę za 
wykonanie dokumentacji złożył Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlanych Marian Tomczyk 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich.  
Wartość zadania wyniesie 3 075,00 złotych. 

 
•  „Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej”  – 

realizatorem zadania jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic. Wartość 
umowy: 8 118,00 zł. 

• „Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie - Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej” – 
autorem projektu będzie Pani Elżbieta Kurzewska Usługi Projektowe z Kędzierzyna Koźla. Wartość zadania 
wynosi 36 000 zł. 

• „Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie”  – w ramach zadania realizowanego z funduszu 
sołeckiego zaplanowano wykonane opaski wokół budynku OSP, dojścia do świetlicy i biblioteki oraz wjazdu 
na boisko. Wykonawcą zadania jest PHU BENBUD z Osieka za kwotę 18 000 złotych. 

 

• „Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej w Kadłubie” – wykonawcą zadania jest Piotr Hermasz Obsługa i 
Naprawa Maszyn Budowlanych z Kadłuba. Wartość zadania wynosi 6 000 zł (zadanie prowadzone w ramach 
funduszu sołeckiego). 

• „Przedłużenie wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie przychodni osiedlowej na Osiedlu Piastów 
Śląskich w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania jest PHU Now Bud Leszek Nowak ze Strzelec 
Opolskich.  
Wartość zadania wynosi 37 292,92 zł. 

 

• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia – 
Etap 2 i Etap 3” – inwestycja realizowana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Gmina Strzelce Opolskie 
zawarła z Powiatem Strzeleckim porozumienie o udzieleniu Powiatowi Strzeleckiemu dotacji w wysokości do 
200 000 złotych, w oparciu o które realizowane jest zadanie związane z budową przedmiotowego chodnika.  



ZADANIA ZAKO ŃCZONE 

• „Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS w Rożniątowie” – zadanie realizowane w 
ramach funduszu sołeckiego. Zakres przedsięwzięcia obejmował wymianę warstwy wierzchniej płyty boiska, 
wyrównanie terenu, wykonanie warstwy z piasku, nawiezienie ziemi, rozplantowanie, uwałowanie i zasianie 
trawy.  
Wykonawcą tego zadania, którego wartość wyniosła 9 800zł było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„WIKTORIA” Bubała Grażyna z siedzibą w Rożniątowie. 

• „Konserwacja rowu RE w Kadłubie Piecu” – wykonawcą zadania była firma MAR-KOIK Helena Koik z 
Osieka. Wartość robót realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 3 000zł. 

• „Konserwacja rowu A61- etap IV” – wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra 
z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 50 000zł.  

•  „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do „BARKI” Doryszów w Błotnicy 
Strzeleckiej”. – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z 
Jaryszowa. Wartość zadania wyniosła 32 499,99 zł.  

• „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Parkowa  
w miejscowości Strzelce Opolskie” – inwestycja realizowana przez Zarząd Województwa Opolskiego. W 
ramach zadania przeprowadzono remont lewostronnego chodnika (przy Małym Parku) na długości 111mb oraz 
chodnika po prawej stronie ul. Parkowej na długości 242mb.  

Całkowita wartość zadania wyniosła 154 128,74 zł z czego wkład Gminy Strzelce Opolskie, zgodnie z umową 
zawartą z Zarządem Województwa Opolskiego, stanowić będzie 50% wartości wykonanych robót. 

• „Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha”  – wykonawcą robót była firma: PW CWALIK Piotr 
Cwalina z Opola. Łączna wartość inwestycji wyniosła 166 590 złotych (zadanie realizowane w ramach 
środków Ref. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych). 

 
 

FUNDUSZE POMOCOWE  
 
 

 18 maja Gmina Strzelce Opolskie złożyła trzy wnioski na ogłoszony przez Wojewodę Opolskiego 
konkurs w ramach programu „Razem bezpieczniej”.  
 
Celem programu „Razem bezpieczniej” jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych. W ramach celu głównego będą realizowane cztery cele szczegółowe: 
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych 

systemów bezpieczeństwa, 
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych, 
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, 
4. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

Złożone przez Gminę wnioski dotyczą zadań: 
 
1.  „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w mieście Strzelce Opolskie”. 
 Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w naszym mieście.  

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 1 programu: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i będzie 
obejmował dwa zakresy: 
• część inwestycyjną, polegającą na rozbudowie lokalnego systemu bezpieczeństwa - monitoringu w 

Strzelcach Opolskich; 
• część edukacyjną, polegającą na prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz podniesieniu zaufania do formacji ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 Planowany koszt całkowity – 104.000 zł, wnioskowana kwota dotacji 100.000 zł 
2. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 w mieście Strzelce 

Opolskie”.  
 Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i 

skrzyżowaniach w naszym mieście. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 2 programu: Bezpieczne 
przejścia dla pieszych, i będzie obejmował dwa zakresy : 



• część inwestycyjną, polegającą na oznakowaniu oraz oświetleniu przejść dla pieszych w ciągu drogi 
krajowej 94 wzdłuż ulicy Opolskiej, Krakowskiej w Strzelcach Opolskich; 

• część edukacyjną, polegającą na prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej wśród dzieci i 
młodzieży, szczególnie tych, które uczęszczają do szkół zlokalizowanych przy niebezpiecznych 
przejściach lub z nich korzystających: tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich, 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich. 

Planowany koszt całkowity – 132.500 zł, wnioskowana kwota dotacji 100.000 zł 
3. „STRZELECKIE - zdrowe, bezpieczne i sportowe”. 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.  
Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 3 programu: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i będzie 
obejmował dwa zakresy : 
• część inwestycyjną, polegającą na zakupie urządzenia – testera narkotyków 
• część edukacyjną, polegającą na prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy 

bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. 
Planowany koszt całkowity – 115.500 zł, wnioskowana kwota dotacji 100.000zł 

 
 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMO ŚCI  

 
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 wynosiła 1.500.000 zł netto (+23%VAT). 
 
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.  
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – II ustny przetarg 
nieograniczony, z zachowaniem ceny wywoławczej w dotychczasowej wysokości.  
 

10.05.2018 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Strzelcach Op. 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 wynosiła 400.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 
usług, zwolniona jest od podatku VAT.  
 
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej wysokości wpłacili 
Pan Henryk Bugiel, w imieniu swoim i Pana Aleksandra Bugiel oraz Państwo Jarosław i 
Aleksandra Kalemba. 
Natomiast Komisja nie dopuściła do udziału w przetargu Pana Huberta Gordzielika, który 
dokonał wpłaty wadium po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie.  
 
Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej licytacji, Komisja Przetargowa uznała za 
nabywców nieruchomości objętej przetargiem Panów Henryka i Aleksandra Bugiel, za 



cenę 492.000,00 zł brutto, po 50% udziałów każdy. Pismem z dnia 28 maja p. Bugiel 
poinformowali o rezygnacji z nabycia ww. nieruchomości. 
Maj ąc na uwadze powyższe, wydałem Zarządzenie o zatrzymaniu wpłaconego przez ww. 
wadium. 
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeśli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejsca i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić do 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie ponownie I ustny przetarg nieograniczony 
z ceną wywoławczą w wysokości 400.000 zł. 
 

16.05.2018 
 
 
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7, obejmującej działkę nr 576 z mapy 4 o pow. 
0,0084ha, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 51,40m² (budynek wpisany jest do 
gminnej ewidencji zabytków, jako czworak w zespole folwarcznym). 
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego gminy Strzelce 
Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położona jest działka nr 576 
przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.000 zł brutto. 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest z podatku VAT.  
Do przetargu przystąpił 1 oferent - Pani Sabina Cyran-Morawiec, która oświadczyła, że 
nieruchomość zamierza nabyć w związku i na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej pod nazwą PAMOR Sabina Cyran-Morawiec z siedzibą w Dziewkowicach 
przy ul. Polnej 20.  

Ostatecznie w wyniku licytacji, ww. uznana została za nabywcę nieruchomości objętej 
przetargiem za cenę 16.200zł brutto.  

21.05.2018 
 
 

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

LP. NR DZIAŁKI/Z 
MAPY 

 

POW. 
DZIAŁKI 

W HA 

CENA 
WYWOŁAWCZA 

NETTO W ZŁ 

STAWKA 
VAT 

 
1. 316/7 z mapy 2 

 
0,0617 59.000  

23% 
2. 316/14 z mapy 2 

 
0,0844 84.000 

 
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 przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
które wykona Gmina do końca 2018r.  
W wyznaczonym terminie wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 4 osoby, przy czym 
1 osoba na działkę nr 316/7 (Teresa Godowska) i 3 osoby na działkę nr 316/14 (Teresa 
Godowska, Bogusław Kuczyński i Piotr Kozok), które dopuszczone zostały do udziału w 
przetargu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej licytacji za nabywcę nieruchomości 
obejmującej działkę nr 316/7 uznano Panią Teresę Godowską, za cenę 60.000zł netto, 
natomiast za nabywcę działki nr 316/14 Pana Bogusława Kuczyńskiego, za cenę 95.000zł 
netto, nabywającego nieruchomość do majątku wspólnego z żoną Zuzanną Fudalą-
Kuczyńską.  

23.05.2018 
 
 

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha. 
 



W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi 
Rożniątów, teren na którym położona jest działka nr 296/1 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 ww. 
nieruchomości. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 11.700 zł (+23% VAT). 
 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym.  

25.05.2018  
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4.  

 
Nieruchomość składa się z następujących działek: 
 działki nr 575 z mapy 4 o pow. 0,0414ha, zabudowanej zabytkowym budynkiem 

mieszkalno-gospodarczym o pow. ogólnej 460,70m², wpisanym do Rejestru Zabytków 
Województwa Opolskiego  

 działki nr 579/14 z mapy 4 o pow. 0,0585ha, na której położone są dwa budynki 
gospodarcze przeznaczone do rozbiórki i studnia kopana. 

 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 
Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położone są działki nr 575 i nr 579/14 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno-usługową.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy 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,  przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym.  
 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – II przetarg z ceną wywoławczą 
w dotychczasowej wysokości tj. 100.000 zł.  

 
29.05.2018 Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 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 533m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków jako WILLA.  
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym 
położona jest działka nr 1149 przeznaczony jest pod usługi oświaty, sportu i rekreacji, usługi 
nieuciążliwe oraz użyteczności publicznej, a także pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną.  
 
Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 700.000zł.  
Sprzedawana nieruchomość, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest  
z podatku VAT.  
 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości rokowania okazały się 
nieskuteczne.  

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 



 
05.06.2018 

 
 
 
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w 
Szymiszowie przy ul. Fabrycznej: 
  

Lp.  Nr działki z mapy/ 
powierzchnia  

Cena 
wywoławcza  
netto  

Stawka VAT  

1  985/21 z mapy 3  
pow. 0,0862 ha  
 

34.000 zł  
 

23% 
 2  985/22 z mapy 3  

pow. 0,0790 ha  
31.000 zł 

 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi 
Szymiszów – Osiedle, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 

12.07.2018  
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową, obejmującej działki nr 
1587/6 z mapy 7, nr 1648/4, nr 4341/2, nr 4392/4, nr 4342/3 i nr 4343/5 z mapy 20 o ogólnej 
pow. 0,7853ha.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczone do sprzedaży działki przeznaczone są 
pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, z dopuszczeniem 
lokalizacji mieszkań towarzyszących.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł (+23%VAT). 
 

 
PRZETARGI NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH/GARA ŻY 

 
TERMIN 

PRZETARGU 
 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

30.04.2018  
 
 
 

I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach 
Opolskich przy Pl. Kopernika 3 (pow. użytk. 16,39m2).  
 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu 
wynosiła 5,30zł + 23% VAT  
 
Warunkiem udziału w przetargu było: 
 okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, będącego w posiadaniu 

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

 
Do przetargu przystąpił 1 oferent - Pan Grzegorz Kamiński, ze Strzelec Opolskich, 
który uznany został za najemcę przedmiotowego garażu, ze stawką czynszu 
miesięcznego w wysokości 5,80zł/m2 + 23% VAT. 

 
30.04.2018  III 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). 
(lokal, w którym wcześniej mieściła się Przychodnia PANECEUM). 
 
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 zainteresowanych najmem lokalu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.  
 

14.05.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 
Wojska Polskiego 6/1 w Strzelcach Op. (lokal składający się z 3 pomieszczeń o ogólnej 
powierzchni użytkowej 94,66m2).  
 
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 20zł + 23% VAT. 
 
Przetarg cieszył się sporym zainteresowaniem - w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
wymagane wadium wpłaciło 5 oferentów. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej 
licytacji najwy ższą miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 
użytkowego w wysokości 40zł + 23%VAT wylicytował Pan Norbert Cziompel 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FH PAMELA z siedzibą w Ozimku. 
 

28.05.2018  I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w 
budynku położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego 14 (były sklep 
rybny) 
 
Lokal składa się z 3 pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 53,50m2. 
 
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 20zł + 23% VAT.  

 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem lokalu, przetarg okazał się 
nieskuteczny.  

 

 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

 28 maja zatwierdziłem listę wnioskodawców uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego z zasobu Gminy Strzelce Opolskie w I półroczu 2018 r. 

 
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 163 złożone i uaktualnione do dnia 31.03.2018 r. 
wnioski o najem mieszkania, z czego: 
- 37 z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego, w tym 13 do lokalu socjalnego, 
- 82 bez pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego, 
- 44 wnioski dotyczą zamiany mieszkania komunalnego. 
 
W dalszej kolejności wnioski były szczegółowo analizowane przez Komisję Mieszkaniową. Przy wyborze 
wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie, uwzględniono dodatkowe aspekty tj. sytuację 
rodzinną wnioskodawców, czas oczekiwania na mieszkanie, liczbę wolnych lokali, powierzchnię i ich stan 
techniczny. Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy Społecznej i 
GZMK wskazała 11 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie listy: 
1/ Bielewicz Kinga  
2/ Brzezicki Waldemar  
3/ Furman Janusz  
4/Gołębiewski Mirosław  
5/ Katerla Grzegorz i Szprengel Marzena  



6/ Kudryk Żaneta  
7/ Mandrela Marta i Andrzej  
8/ Olejniczak Agnieszka  
9/ Voigt Monika i Popanda Andrzej  
10/ Smuła Katarzyna i Opala Rafał  
11/ Żarski Roman i Agnieszka  
 
Zgodnie z wymogiem wynikającym z Uchwały nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Strzelce Opolskie, projekt listy wywieszony był na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 
Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz umieszczony na stronie 
internetowej GZMK w okresie od 1 do 14 maja 2018 r.  
W czasie podania projektu listy do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne pisemne uwagi i 
zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej listy.  
 
Maj ąc na uwadze powyższe dokonałem zatwierdzenia listy, w wersji zgodnej z jej wcześniejszym 
projektem.  
Lokale mieszkalne dla dwóch wnioskodawców są już uwolnione i gotowe do zasiedlenia. Pięć pozostałych 
lokali zostanie wskazanych po uprzednim zakończeniu w nich prac remontowych, natomiast cztery dopiero po 
ich uwolnieniu i zakończeniu prac remontowych. 
 

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 
 

 W terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. można składać wnioski do: 
 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” 

Uchwała Nr XLIV/360/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu podjęta została przez 
Radę Miejską w Strzelcach Opolskich dniu  
28 lutego 2018 r.  

 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota 
Dolna”.  
Uchwałę Nr XLIV/361/2018 o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu Rada Miejska 
podjęła także 28 lutego 2018 r.  

 
GOSPODARKA KOMUNALNA  

 
 
 7 maja zorganizowane zostało w tut. Urzędzie spotkanie dla mieszkańców poświęcone wdrażanemu 

programowi dopłat do wymiany pieców i kotłów węglowych.  
 

Głównym punktem spotkania było omówienie powstającego regulaminu dotacji z budżetu gminy 
do wymiany starych nieefektywnych kotłów na paliwo stałe (tak zwanych "kopciuchów").  
Na spotkaniu doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska z 
Opola zaprezentowali też program PONE (Program Ograniczania Niskiej Emisji). 
Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy poinformowani zostali o projekcie regulaminu dotacji z gminy (2500 
zł) oraz o dodatkowych możliwościach dofinansowania inwestycji zmierzających do poprawy jakości 
powietrza m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (nisko 
oprocentowana pożyczka z umorzeniem), Polskiego Górnictwa Haftowego i Gazownictwa (dotacja do 3 000 
zł za podłączenie się do gazu).  
Dodatkowo podczas spotkania mieszkańcy zostali poinformowani o dodatkowej możliwości uzyskania 
dofinansowania ze strony Marszałka Województwa Opolskiego. 
Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem – wzięło w nim udział  
ponad 100 mieszkańców naszej gminy. 

 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie, z wyłączeniem sołectwa 
Ligota Górna na okres 3 lat, z mocą obowiązującą od 23.05.2018r. do 22.05.2021r. 



 
Wysokości cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody i odbioru ścieków (ceny podane netto): 

 
od 23.05.2018r. do 22.05.2019r.  
 

 cena za wodę [zł/m3] 3,87 zł. 
 cena za ścieki [zł/m3] 6,27zł 
 

od 23.05.2019r. do 22.05.2020r.  
 

 cena za wodę [zł/m3] 4,02 zł. 
 cena za ścieki [zł/m3] 6,54zł 
 

od 23.05.2020r. do 22.05.2021r.  
 

 cena za wodę [zł/m3] 4,14 zł. 
 cena za ścieki [zł/m3] 6,83zł 
 

 
Informacja nt. taryf dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich.  

 Pozytywnie rozpatrzony został 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”. 
 
Koszt całego projektu wynosi 714.128,94 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 607.009,56 zł. 
 
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy 
Strzelce Opolskie.  
Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, 
młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu, tj.: szkolenia/lekcje tematyczne, spoty radiowe, 
telewizyjne, gry i konkursy, warsztaty, konferencję, pikniki - w sposób angażujący odpowiednią grupę 
docelową. Uwzględniona zostanie również edukacja "door to door" łącząca elementy kształcenia z 
pozyskaniem cennych danych.  
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 
1. 12 akcji ekologicznych prowadzonych w szkołach i przedszkolach, 
2. utrwalenie dobrego nawyku segregacji odpadów niebezpiecznych, 
3. wdrożenie mieszkańców do kompostowania odpadów, 
4. utrwalenie dobrego nawyku selektywnej zbiórki odpadów wśród 16.000 mieszkańców miasta Strzelce 

Opolskie, 
5. zapoznanie dzieci, młodzieży i seniorów z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz zakazem spalania 

śmieci, 
6. konferencja z zakresu gospodarki odpadami dla 71 gmin województwa opolskiego, 
7. zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz działania zmierzające 

do utrwalenia nawyku w zakresie zakazu spalania odpadów w piecach/kotłach domowych, 
8. doposażenie i promocja PSZOK w Szymiszowie, 
9. kampania zapobiegająca nieprawidłowemu zagospodarowywaniu odpadów.  

 
 

GOSPODARKA ODPADAMI  
 

 
Ze zrealizowanych oraz bieżących zadań w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
 
 w związku ze znacznym wzrostem ilości odbieranych od mieszkańców gminy Strzelce Opolskie oraz 

dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie 
odpadów biodegradowalnych, od 1 maja 2018 r. obowiązuje ograniczenie ilości odbioru odpadów BIO 
bezpośrednio z nieruchomości przy każdym odbiorze. I tak właściciele nieruchomości mogą wystawić 
podczas każdego odbioru max 240 l tych odpadów, a z nieruchomości wielorodzinnej i mieszanej odbieranych 
jest max. 1100 l.  

 
 Od 1 maja wprowadzono również dodatkową usługę dla mieszkańców nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, którzy wytwarzają więcej odpadów niż 240 l i nie mają możliwości zagospodarowania 



odpadów we własnym zakresie poprzez kompostowanie lub przekazania ich do PSZOK, czyli odpłatny 
odbiór ponadnormatywnych ilości odpadów.  
Mieszkańcy mogą wystawiać dodatkowe odpady przed swoją posesję w workach o pojemności 120 litrów 
zakupionych w Urzędzie Miejskim w cenie 6 zł/szt. 
Do dnia 28 maja br. z usługi skorzystało 17 osób kupując łącznie 121 szt. worków za kwotę 726 zł. 

 
 Na dzień 28.05.2018 roku kwota zaległości wyniosła kolejno za lata: 

− 2013 rok – 5 184 zł, procent ściągalności – 99,8 % 
− 2014 rok – 20 342 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
− 2015 rok – 21 052 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
− 2016 rok – 29 406 zł, procent ściągalności – 99,4 % 
− 2017 rok – 51 172 zł, procent ściągalności – 99 % 
− I – III.2018 rok – 28 457 zł, procent ściągalności – 97,7 % 

 Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Według stanu na 28.05.2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 1117 tytułów wykonawczych na 
kwotę należności głównej 480 892 zł.  
Do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało około 108.062,00 zł należności głównej. 

 W maju 2018r. wystosowano 557 upomnień wzywających do uregulowania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za miesiące styczeń – marzec 2018 na łączną kwotę 79.755 zł 

 
 W maju 2018 wysłano 258 sms - ów przypominających o obowiązku dokonaniu płatności za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień 2018, skutkiem których jest uiszczenie przez mieszkańców 
opłaty. 

 Od 20 kwietnia do 28 maja 2018 r. br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
wpłynęły 23 nowe oraz 152 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

 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. 

 
 W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu sprawdzenie poprawności złożonych przez 

mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Weryfikowane są zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomości (narodziny dzieci, zgony, 
obcokrajowcy). Monitorowane są również nowo powstałe nieruchomości.  
W konsekwencji powyższych działań wysłano 25 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wszczęto 1 postępowanie.  

 W ramach zajęć edukacyjnych w dniach 8, 10 i 11 maja br. Punkt EKO BOX odwiedziły 4 grupy 
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 8 ze Strzelec Opolskich. Dzieci zapoznane zostały z 
działaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami oraz zasadami poprawnej segregacji odpadów.  

 
 

OŚWIATA  
 
 Zakończona została procedura konkursowa związana z wyłonieniem kandydatów na stanowiska 

dyrektorów placówek oświatowych. 
 

Kandydatami na dyrektorów zostali odpowiednio: 
 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19 – Agnieszka Sobczyk, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, ul. Kościelna 40 – Teresa Furman, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce, ul. Szkolna 3 – Irena Pachołek,  
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, ul. Powstańców Śląskich 26 – Wioletta My śliwy,  
5. Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 1 – Regina Krawiec – Dimitrowa 
6. Przedszkole Publiczne w Rozmierce, ul. Strzelecka 33 – Grażyna Sklorz. 

 
Na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach nie wpłynęła żadna oferta, w 
związku z czym konkurs został nierozstrzygnięty - rozważana jest możliwość powierzenia stanowiska 
dyrektora w trybie art. 63. ust.13. „ Ustawy Prawo oświatowe” („Do czasu powierzenia stanowiska 
dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły 



wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej 
niż na okres 10 miesięcy”) 

 Podjęte zostały działania organizacyjne związane z utworzeniem dodatkowego oddziału Przedszkola 
Publicznego nr 4 w obiekcie byłej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Op. (przy ul. 1 Maja 
26) - celem prowadzenia wychowania przedszkolnego dla dzieci, które nie dostały się do przedszkoli 
miejskich w wyniku rekrutacji .  

 Kontynuowana jest zagraniczna wymiana młodzieży:  
 Od 5 do 12 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich 

przebywało 11 uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej szkoły Hannah-Arendt-Gesamtschule z 
Soest.  
Wymiana odbyła się w ramach programu „Znaczenie wody dla Śląska Opolskiego i Dolnego Śląska”.  
Uczestnicy projektu zwiedzili muzeum „Hydropolis” we Wrocławiu i wrocławski rynek, Strzelce Opolskie, 
Opole i odbyli rejs po kanale gliwickim. Odwiedzili też strzelecki Ratusz.  

 
 W dniach 14 -17 maja 2018 roku realizowany był II etap wymiany sportowej pomiędzy szkołami z 

Opolszczyzny: Olesna i Strzelec Opolskich a szkołami Nadrenii Palatynatu z Wissen i Bad 
Marienberg.  
Zajęcia miały na celu integracje i wymianę doświadczeń młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół. Program 
wymiany oparty był na zajęciach sportowych a realizowany na obiektach sportowych w Strzelcach 
Opolskich i Oleśnie. 
Koordynacją projektu zajmowało się Opolskie Kuratorium Oświaty i ADD Trewir.  
Wizyta polskiej młodzieży w Niemczech zaplanowana została na wrzesień 2019 roku. 

 
INNE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH  

 
 27 kwietnia 2018 roku odbył się Mityng Lekkoatletyczny, organizatorem którego był uczniowski Klub 

Sportowy „Kusy” w Strzelcach Opolskich.  
 

Na stadionie miejskim spotkało się 230 uczniów szkół z terenu powiatu strzeleckiego, którzy rywalizowali 
o najlepsze wyniki w biegach, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i innych dyscyplinach. 

We współzawodnictwie szkół podstawowych wysokie miejsca I-III zajęło 22 uczniów szkół Gminy 
Strzelce Opolskie, natomiast we współzawodnictwie szkół i klas gimnazjalnych miejsca I - III zajęło 41 
uczniów klas gimnazjalnych szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.  

 
 27 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, odbył się XVIII Gminny Konkurs Ekologiczny 

dla klas I-III.  
Pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy I oraz III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich.  

 
 Klasy pierwsze Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Op. przystąpiły do Ogólnopolskiego 

Programu „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”.  
Fundacja PGNiG wyposażyła uczniów w ANTYSMOGBOXY, czyli specjalne zestawy edukacyjne ze 
scenariuszami lekcji oraz pomysłami na doświadczenia i eksperymenty ekologiczne.  
W ramach programu zorganizowane zostały lekcje o tematyce ekologicznej poświęcone m.in. 
zanieczyszczeniom powietrza i sposobom walki z nimi.  

 
 4 maja 2018 roku w Przedszkolu Publicznym w Dziewkowicach wyłoniono zwycięzców konkursu 

plastycznego „O naszą planetę dbamy więc lasu nie zaśmiecamy”. 
Celem konkursu było przedstawienie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela problemu zaśmiecania lasów i 
ochrony jego zasobów naturalnych.  
Na konkurs wpłynęło 27 prac. 

 
 

ROLNICTWO  
 
 Z początkiem maja stwierdzono występowanie na terenie gminy Strzelce  

 Opolskie szkodnika roślin przydro żnych. 
 

 Szkodnik objawia się w postaci żerujących larw motyli z rodziny namiotnikowatych. 
Występowanie stwierdzono w miejscowościach: Rozmierka, Brzezina i Szymiszów. Larwy namiotnika, 
zależenie od odmiany niszczą drzewa jabłoni, trzmieliny, tarniny itp. Silna inw azja namiotnika może 



spowodować gołożer, a szkodnik występuje gradacyjnie – pojawia się masowo co kilka lat na 2 lub 3 
sezony. Ostatnio jego występowanie na terenie gminy w większej ilości zaobserwowano w Rozmierce w 2014 
roku. Mimo całkowitego wycięcia roślin (trzmielina przydrożna) na których występowały larwy i tak po 
odrośnięciu roślin, larwy pojawiły się w tym samym miejscu. 

Podjęto działania w sprawie zmniejszenia populacji motyla w celu ochrony sadów 
i przydro żnych drzew. W miejscu występowania szkodników na terenach gminnych zastosowano 
opryski oraz przekazano informacje właścicielom terenów na których stwierdzono występowanie 
o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych.  

 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 
 
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 
 17 maja w Opolu miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Ministrem 

Sprawiedliwości w sprawie dofinansowania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strzelce Opolskie, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.  
Wartość wyposażenia i sprzętu to 141.100,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 139.689,00 zł oraz wkład 
własny gminy 1.411 zł.  
Termin realizacji zadania: 4 czerwca - 3 sierpnia 2018r.  

 
 Trzem jednostkom OSP przyznana została dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

z przeznaczeniem odpowiednio na: 
 remont strażnic (OSP Strzelce Opolskie - 18.993,00 zł)  
 zakup sprzętu i umundurowania (OSP Grodzisko: 2.700,00 zł i OSP Rozmierz: 2.135,00 zł).  
Kwota przyznanej dotacji ogółem: 23.828 zł.  

 
 Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną na obiekcie remizy OSP Sucha, wartość zadania to 20.403,70 

zł. 
 
 Zakończone i odebrane zostały roboty związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP 

Sucha”; wartość zadania wyniosła 166.590,00 zł.  
 
 W dniach 12-13 maja miały miejsce obchody jubileuszu 90-lecia OSP Szymiszów. 

 
 19 maja w Suchej odbyły się Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz świętowany były jubileusz 

120-lecia tamtejszej OSP.  
Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie eliminacji Miejsko-Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej.  

 
 13 maja miała miejsce tradycyjna XXII już Pielgrzymka Strażaków na Górę św. Anny. 
 
 W dniu wczorajszym 29 maja odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

OSP RP w Strzelcach Opolskich. 
 

RÓŻNE  
 

 
 Strzelce Opolskie zajęły III miejsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie w rankingu Perły Samorządu 

2018 organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Deloitte Consulting S.A.  
 

Zajmując III miejsce Gmina Strzelce Opolskie ustąpiła pola jedynie zwycięzcom czyli Gminie 
Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Serock, która zajęła w tej kategorii drugie miejsce. 
Jako Burmistrz Strzelec Opolskich wyróżniony zostałem w kategorii włodarz gminy miejsko-wiejskiej  
Bardzo wysoko oceniono również pracę Skarbnika Gminy Strzelce Opolskie p. Urszuli Killman.  
 
 „Perły Samorządu” to ranking doceniający samorządy, które w największym stopniu realizują misję publiczną. 
Ocenie podlegają takie kwestie, jak sprawność strategiczna i operacyjna, wykorzystywanie potencjału 
społecznego oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  
Uroczyste podsumowanie rankingu odbyło się 17 maja, w gdyńskim Muzeum Emigracji.  



 
 Gmina Strzelce Opolskie została zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Opolskie dla rodziny”.  

 
Strzelecki samorząd znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii gmin miejskich, razem z samorządem 
Opola. To wyraz uznania ze strony organizatorów, czyli Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego dla 
prorodzinnej polityki prowadzonej przez Gminę Strzelce Opolskie.  
 
Konkurs „Opolskie dla Rodziny” jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Zarząd 
Województwa Opolskiego.  
Organizatorzy konkursu nagradzają tych, którzy pomagają rodzinom finansowo, oferują pakiety 
zniżek, są otwarci na potrzeby rodziców małych dzieci, ale i seniorów. To konkurs, w którym docenia się 
instytucje, firmy, organizacje oraz samorządy każdego szczebla. Niezwykle cieszy w tym kontekście tak 
mocny wyraz uznania dla prorodzinnej polityki strzeleckiego samorządu. 
 
W uzasadnieniu wyników konkursu wspomniano, że Gmina Strzelce Opolskie realizuje autorski program 
budownictwa wielodzietnego „Twoje M”, który zakłada budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy, 
mieszkań przeznaczonych dla m.in. rodzin z dziećmi, osób w związkach nieformalnych, osób samotnie 
wychowujących dzieci, czy osób samotnych. Na uwagę zasługuje program „Drzewo Rodzinne”, w ramach 
którego mieszkańcy mogą nasadzać drzewa dla uczczenia rodzinnych uroczystości takich jak śluby, rocznice 
czy narodziny.  
Wspomniano także o tym, że samorząd gminy przygotowuje ulubioną przez mieszkańców górkę „Ka śkę” 
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich do zimowych atrakcji  tworząc stok – poprzez dodatkowe 
naśnieżanie, zabezpieczenie siatką i oświetlenie.  
Na uwagę zasługuje również program budowy mieszkań chronionych jakie funkcjonują w Strzelcach 
Opolskich.  
 
Gala podsumowująca konkurs „Opolskie dla Rodziny” – wręczenie nagród i wyróżnień w kategoriach: 
Opolski Samorząd dla Rodziny, Opolski Pracodawca dla Rodziny Super Partner Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora miała miejsce w dniu 14 maja.  

 
 Kolejnym tytułem zdobytym przez nasz samorząd w ostatnim czasie jest tytuł GMINA NA 5!. 

 
Wyróżnienie przyznane zostało przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w dorocznym rankingu 
jakości obsługi inwestorów. 
 
Przyznanie wyróżnienia poprzedzone było badaniem fachowości korespondencji, które przeprowadzone 
zostało metodą „tajemniczego klienta”, w języku polskim i angielskim. Szczegółowa oceniana była także 
strona internetowa gminy. 
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie obsługi 
inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. 
Wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz ogłoszenie wyników badań poświęconych zachowaniom 
przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców miało podczas konferencji zorganizowanej 24 
maja w Warszawie. 

 
SPORT  

 
 
 W sobotę 28 kwietnia Referat Sportu i Rekreacji zorganizował turniej szachowy dla dzieci.  

W sali Strzeleckiego Ośrodka Kultury o puchary Burmistrza Strzelec Opolskich oraz o medale, dyplomy i 
nagrody walczyło 30 młodych szachistów.  
Uczestnicy pochodzili z kilkunastu miejscowości, a największa grupa reprezentowała Kadłub. 
W grupie do lat 14 zwyciężyła Barbara Panek ze Strzelec, a w grupie do lat 10 Szymon Buhl z Krośnicy. 

 Drużyna sekcji szachowej „Strzelec” działająca przy Referacie Sportu i Rekreacji zajęła 2 miejsce w 
rozgrywkach opolskiej ligi wojewódzkiej w sezonie 2018.  
Jest to powtórzenie, po pięciu latach, najlepszego w historii sekcji wyniku w tych rozgrywkach.  
Pierwsze miejsce i awans do II ligi szachowej zdobyło Zarzewie Prudnik, a trzeci był Gryf Kietrz.  

 
KULTURA  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 
 



 
8-15.05. 
2018  

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA”. 
08 maja 

10.00 Bajkowy Korowód w Dziewkowicach 
11.30 Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher (Cafe Kultura) 

 
12 maja  

12.15 Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy  
13.00 „Strzelce grają, Strzelce czytają” – piknik czytelniczo-sportowy (boisko w 

sołectwie Mokre Łany)  
 

14 maja  
10.00 Głośne czytanie pod hasłem „Raz, dwa, trzy poczytaj mi” – sala widowiskowa 

(sala widowiskowa)  
15 maja  

10.00 Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem – sala widowiskowa (sala 
widowiskowa) 

 
Imprezy w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowała Miejska i 
Gminna Biblioteka Strzeleckiego Ośrodka Kultury.  
 
 

11.05.2018 „Wiosenne Prezentacje” – X Przegląd Zespołów Artystycznych i Solistów 
 
 

24.05.2018 „Kochamy Mamy” koncert z okazji Dnia Matki w wyk. Singing SOK.  
 

W ramach cyklu Bajkowa Niedziela, w dniach 29 kwietnia oraz 6, 13 i 27 maja zorganizowane zostały 
projekcje filmów animowanych dla najmłodszych.  
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
2-3.06.2018  ZIEMI STRZELECKIEJ 2018 (plakat w załączeniu). 

 
 

INNE WYDARZENIA 
 

  
 

26.04.2018 Techniczna konferencja szkoleniowa „Adaptacja-Rewitalizacja obiektów zabytkowych 
oraz poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej” (Wrocław) 
 
 

26.04.2018 Spotkanie tzw. stołu gospodarczego – Wirtschaftsstammtisch (Zakład firmy Mubea w 
Zimnej Wódce).  
 
Główny temat spotkania dotyczył jednego z największych zagadnień w gospodarce - 
kształcenia zawodowego młodocianych. 
Przed prawie 100 przedstawicielami firm głównie z kapitałem niemieckim, firma Mubeau 
przedstawiła nie tylko swoją filozofię firmy, ale również we współpracy z Polsko-
Niemiecką Izbą Przemysłowo- Handlową zagadnienie zorientowanego pod potrzeby firmy 
kształcenia zawodowego młodocianych. Firma Mubea postanowiła podążać tą droga od 1 
września razem z jedną z lokalnych szkół zawodowych, po to by po raz pierwszy kształcić 
praktycznie młodocianych pod potrzeby zakładu. 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Mubea Automotive Poland z o.o., Konsulat 
RFN w Opolu, we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Gospodarczą.  
 

26.04.2018 Spotkanie z mieszkańcami ul. Sosnowej i okolic organizowane przez Radną Rady Miejskiej 
w Strzelcach Op. p. Danutę Foryt (świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Strzelcach Op. przy ul. Sosnowej)  



 
26-27.04. 
2018 

IV Europejski Kongres Samorządów „Samorząd Strategią dla przyszłości” (Kraków) 

Kongres, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz samorządowcy, politycy, 
działacze sektora pozarządowego, eksperci i przedsiębiorcy z Polski oraz z zagranicy 
stanowił okazją do wymiany myśli i doświadczeń dotyczących współczesnych wyzwań, 
jakie stoją przed regionami i samorządami. Poruszane przez blisko 2000 uczestników 
tematy koncentrowały się wokół wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów i miast 
europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych, prowadzone rozmowy dotyczyły 
gospodarki, finansów, innowacji i polityki.  

Organizatorem Kongresu był Instytut Studiów Wschodnich. 
27.05.2018 XIII Mityng Lekkoatletyczny UKS KUSY (Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich) 

Impreza pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.  
 
 

27.04.2018 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Opolskich (Restauracja „KRAKUS” w Strzelcach Op.)  
 
 

28.04.2018 Sprawozdawcza Konferencja Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XXX-lecia 
(Strzelce Opolskie, Restauracja „Krakus”) 
 
 

01.05.2018 VIII Jarmark Cysterski w Jemielnicy  
 
 

02.05.2018 Dzień Flagi (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich) 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej uczczono w Strzelcach Opolskich uroczystym 
podniesieniem flagi. O godzinie 8:00 na Placu Stefana Żeromskiego biało-czerwona flaga 
została wciągnięta na maszt w obecności mieszkańców, Starosty Strzeleckiego, 
Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu strzeleckiego, Radnych Rady Powiatu i Rady 
Miejskiej, przedstawicieli służb i jednostek organizacyjnych. 
 

03.05.2018 
 

Uroczystość obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. 
Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.  
Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Ofiarom Wojen i Przemocy, 
gdzie złożono wieńce i kwiaty. 

08.05.2018 Uroczystość wręczenia nagród laureatom etapu powiatowego/wojewódzkiego XVI edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz VIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci (Ratusz, sala Rady Miejskiej) 
 
Konkurs zorganizowany został przez Odział Regionalny KRUS w Opolu, we współpracy z 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwową Inspekcją Pracy. 
 
 

10.05.2018 Finał Gminnych Zawodów Pływackich Szkół (Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich) 
 

11.05.2018  
 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Strzelcach Opolskich 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.  
 rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz 

informacją dodatkową za rok obrotowy 2017; 
 rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; 



 rozpatrzenie raportu audytora z badania bilansu za rok obrotowy 2017; 
 rozpatrzenie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017; 
 przyjęcie sprawozdania własnego Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 

2017 z wnioskiem o przedstawienie go Zgromadzeniu Wspólników.  
 

11.05.2018 Obchody Jubileuszu XX-lecia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (Warmątowice) 
 

13.05.2018  Europejski Piknik Rybaczówka, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
Były leżaki i wspólne grillowanie, a także atrakcje dla najmłodszych przygotowane przez 
animatorów.  
Mieszkańcy Strzelec Opolskich i okolic mieli również mieli okazję zobaczyć jak zmienił się 
teren wokół obu akwenów na strzeleckiej, Rybaczówce. Spacerując alejkami, można było 
zobaczyć niedostępne przed inwestycją miejsca, czy wypocząć na plaży. 
 

14-16.05. 
2018 

X Jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice)  
 
Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa Europy Środkowej. W 
jubileuszowej X edycji uczestniczyło ponad 11 tys. gości z wielu krajów świata.  
Wśród przewodnich tematów debat były m.in. wyzwania dla „Nowej Europy”, która – jak 
podkreślano – ma być budowana pod hasłem współdziałania oraz solidarności. 
W programie kongresu znalazły się m.in. dyskusje o przyszłości UE i Strefy Euro oraz 
debaty poświęcone czynnikom kształtującym dziś europejskie realia i perspektywy 
rozwojowe. Odbyły się sesje poświęcone rewolucji technologicznej w kontekście wpływu 
przemian technologicznych na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje 
międzyludzkie a także liczne międzynarodowe fora gospodarcze, poświęcone m.in. 
perspektywom rozwoju współpracy z krajami Afryki, Azji i Ameryki. Inne ważne tematy 
kongresu to m.in. ewolucja i rewolucja technologiczna, strategia dla polskiej energetyki czy 
przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie. 
Z ramienia Gminy Strzelce Opolskie w kongresie udział wzięli wiceburmistrz Józef 
Kampa i Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Henryk Czempiel. 
 

15.05.2018  VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich. 
 
Porządek sesji obejmował m.in. podsumowanie półrocznej działalności Gminnej Rady 
Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz kwestie organizacyjne związane z planowanym 
wyjazdem do Krakowa oraz współudziałem w tegorocznych Dniach Ziemi Strzeleckiej – 
postanowiono o zorganizowaniu dyżurów Radnych GRS w Strefie Seniora, gdzie zachęcać 
będą do wypełniania ankiet monitorujących potrzeby i kondycję osób w podeszłym wieku.  
 
W dniach 18-19 maja Gminna Rada Seniorów wraz z przedstawicielami podmiotów 
działających na rzecz środowiska seniorów w Gminie Strzelce Opolskie uczestniczyła 
w wyjeździe studyjnym do Krakowa.  
Podczas pobytu w Krakowie uczestnicy wyjazdu odwiedzili krakowskie centra aktywności 
seniorów, miejskie dzienne domy pomocy społecznej oraz spotkali się z Pełnomocnikiem 
Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, dyrektorem tamtejszego MOPS, 
przedstawicielami Krakowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.  
 

16.05.2018 Wizyta u Państwa Martiny i Damian Widera w Kadłubie- rodziców czworaczków. 
Dziewczynki: Julia, Maja, Olivia i Wiktoria przyszły na świat  
12 marca br.  
 

17.05.2018 Uroczystość Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów (Ratusz; Sala Obrad Rady 
Miejskiej) 
Jubilaci: 
50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody: 
1. Kaniak Władysław i Helena - Strzelce Opolskie,  
2. Klajner Wiktor i Łucja – Strzelce Opolskie,  
3. Kruczek August i Hildegarda – Dziewkowice,  
4. Matusiak Antoni i Danuta – Strzelce Opolskie,  



5. Rękawek Jerzy i Krystyna – Strzelce Opolskie (nie mogli wziąć udziału w 
uroczystości, burmistrz odwiedził Jubilatów w domu) 

6. Rosły Marian i Bronisława – Strzelce Opolskie,  
7. Tecłaf Edgard i Lidia – Strzelce Opolskie,  
8. Zdziebło Feliks i Barbara- Strzelce Opolskie. 
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody  
1. Krawczuk Tadeusz i Józefa – Strzelce Opolskie,  
2. Lipiński Henryk i Danuta– Strzelce Opolskie. 
 
65 lat pożycia małżeńskiego – Żelazne Gody 
1. Elżbieta i Józef Pietrowscy z Błotnicy Strzeleckiej. 

18.05.2018  Powiatowe obchody Dnia Strażaka (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich). 
 

22.05.2018 XXVII edycja Forum Energia w Gminie (Górnośląski Park Przemysłowy, Katowice) 
Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do 
przedstawicieli władz lokalnych: prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin oraz 
pracowników odpowiedzialnych za kwestie związane z energią, ochroną środowiska, 
zamówieniami publicznymi i inwestycjami. 
W programie Forum znalazły się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej w 
budynkach, aspektów związanych  z projektowaniem, konstruowaniem i rozplanowaniem 
powierzchni użytkowej w budynkach użyteczności publicznej.  
Organizatorem konferencji jest czasopismo branżowe GLOBEnergia. 
 

26.05.2018 Zawody Pływackie, w ramach Centralnego Drużynowego Wieloboju Pływackiego dla 
Dzieci 10 i 11 lat – impreza pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 
 
Organizatorzy – Polski Związek Pływacki, UKS KRONOS Strzelce Opolskie oraz PSP Nr 
2 w Strzelcach Opolskich. 
 

26.05.2018 Konferencja i Piknik Rodzinny MILIARD z Programu „Rodzina 500plus” opolskie 
(Opole, Aula Politechniki Opolskiej i Błona przy ul. Mikołajczyka 16)  
Konferencja pod Patronatem Honorowym oraz z udziałem Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbiety Rafalskiej zorganizowana została w związku z przekroczeniem kwoty 
1 miliarda zł, który w ramach Programu „Rodzina 500 plus” trafił do opolskich rodzin. 
Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania Programu w województwie 
opolskim na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, demograficznej i kulturalnej. 
Konferencji towarzyszył piknik rodzinny.  
 

26-27.05.2018 XV Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” (Hala Sportowa przy ul. 
Kozielskiej w Strzelcach Op.) – impreza współfinansowana ze środków Gminy Strzelce 
Opolskie. 
 

27.05.2018 XIII Festiwal Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szymiszowie)  
 

29.05.2018  Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
• przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-

Gminnego „Jedź z nami” 
• przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo-Gminnego 

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” 
• przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Związku 

Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” na lata 2018-2021. 
• sprawy różne i wolne wnioski (problem transportu w dni wolne roku szkolnego, a 

dodatkowy transport okazjonalny – wycieczki) 
 



29.05.2018 VI Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych (Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich) 
Organizator – Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. 
Impreza pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 
 

29.05.2018  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Strzelcach Opolskich (siedziba spółki) 

Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawach:  
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki wraz z informacją dodatkową do 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonego na dzień 31.12.2017r.; 
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 
 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2017; 
 podziału zysku za rok obrotowy 2017; 
 absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2017 
 absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2017 
 powołania Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję i ustalenia wynagrodzeń 

Członków Rady Nadzorczej. 
 

30.05.2018  XLII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego  

 
Dostojne jubileusze urodzin obchodziły w ostatnim czasie 4 mieszkanki naszej gminy: 

 Pani Anna Janocha - 90 lat  
 Pani Gertruda Wieczorek- 90 lat  
 Pani Anna Niemiec -99 lat  
 Pani Marianna Florek- 97 lat 

 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 
 

09.06.2018 Piknik Streetball (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)  
 
Strzelce Opolskie znalazły się na tegorocznej trasie objazdowej imprezy o nazwie: Piknik 
Streetball. W drugą sobotę czerwca strzelecki Plac Żeromskiego zamieni się w koszykarskie 
miasteczko, w którym będzie królować uliczna koszykówka. 

10.06.2018  Obchody jubileuszu 70-lecia Przedszkola Publicznego w Dziewkowicach  
Współorganizatorem obchodów jest firma KRONOSPAN. 
 

15.06.2018 Konferencja Europolis. Miasto Obywatelskie (Warszawa, Centrum Nauki Kopernik)  

26-27.06. 
2018  

IX Kongres Regionów – najważniejsze w Polsce spotkanie samorządów, biznesu i 
organizacji pozarządowych (Wrocław) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


