
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 
(30 MAJA - 27 CZERWCA 2018 ROKU) 

 
FINANSE 

 
 
 W okresie od 30 maja do 27 czerwca 2018 r. wydane z ostały 2 Zarz ądzenia finansowe:  

 Zarządzenie Nr 120A/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany planu wykonawczego i planów finansowych bud żetu gminy Strzelce Opolskie na 
rok 2018. 
 Zarządzenie oraz uj ęte w nim zmiany w planie wykonawczym bud żetu 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 konsekwencj ę Uchwały Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej  w Strzel cach 
Opolskich z dnia 30 maja 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 131/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich  z  dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmian w planie wydatków bud żetu gminy na 2018 r.  

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na ł ączną kwot ę 1.400.798,06 zł.  
 
Przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów: 
 
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (kwota 1.200.264,10 zł) 

Przesunięcie środków związane jest z rozstrzygnięciem przetargu oraz ze zmianą montażu 
finansowego zadania pn. „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy 
Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”. 

 
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (120.000,00 zł) 

Przesuniecie środków dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego w Strzelcach Opolskich związane jest ze zmianą uwarunkowań technicznych 
przeprowadzenia modernizacji oraz wymiany konstrukcji i poszyć dachu nieruchomości położonej 
w Strzelcach Op.  przy ul. Ujazdowskiej 18. 

 
DZ. 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA (14.000,00 zł) 

Zmiana w planie wydatków dokonana została na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego  w Strzelcach Opolskich a związana jest z realizacją zadania „Wykonanie 
grobowców w Alei Zasłużonych oraz fundamentów wraz granitowymi pływami nagrobnymi w 
kwaterze urnowej Cmentarza Komunalnego w Strzelcach Opolskich”. 

 
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (1.674,96 zł) 

Przesunięcie środków – dokonane na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – 
dokonane zostało w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych z 
przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony i przetwarzania danych 
osobowych, w związku  z wejściem w życie (z dniem 25 maja 2018 r.) Rozporządzenia    o 
Ochronie Danych Osobowych.  

 
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (64.859,00 zł) 

Zmiany w planie wydatków dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu 
Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia                      
2016 r. Prawo oświatowe (art. 11 ust. 6) zobowiązującego JST do przeznaczenia określonych 
środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży 
Zmiany w tym zakresie mają charakter wyłącznie techniczny i nie wpływają w żaden sposób na 
poziom ponoszonych wydatków.  



 23 czerwca upłyn ął termin składania propozycji projektów   do realiz acji  w ramach 
„Strzeleckiego Bud żetu Obywatelskiego roku 2019”. 
W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało 16 propo zycji projektów. 
Propozycje projektów zweryfikowane zostan ą pod wzgl ędem formalnym i merytorycznym 
przez Komisj ę do spraw Strzeleckiego Bud żetu Obywatelskiego roku 2019. 
Projekty które uzyskaj ą pozytywn ą opini ę Komisji utworz ą „List ę Projektów”, spo śród 
których uprawnieni mieszka ńcy gminy Strzelce Opolskie w głosowaniu, przy pomoc y ankiet 
do głosowania, wybior ą projekty do realizacji.  
Zakłada si ę, że łączna kwota projektów przyj ętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego 
Bud żetu Obywatelskiego roku 2019” nie przekroczy 300 ty sięcy złotych. 
Warto ść jednostkowa zgłoszonego projektu nie mo że przekroczy ć kwoty 50 tysi ęcy 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 bud żetu obywatelskiego wył ączone zostały zadania dotycz ące utworzenia nowych placów 
zabaw oraz siłowni zewn ętrznych.  Możliwe jest jedynie doposażenie istniejących placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych. 
Szczegółowo tryb i zasady przeprowadzenia konsultac ji reguluje ZARZ ĄDZENIE NR 105 / 
2018 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 14 maja 2 018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszka ńcami gminy Strzelce Opolskie 
projektu „Strzelecki Bud żet Obywatelski roku 2019”. 
 

 Od połowy czerwca w Gminie Strzelce Opolskie prowad zona jest kontrola Najwy ższej Izby 
Kontroli, Delegatura w Opolu.  
Przedmiotem kontroli jest wykonywanie przez Gmin ę zadań  z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej.  

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZEPISÓW  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

25.04.2018  
 
 
 

Przebudowa głównego ci ągu 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 pieszo-jezdnych  i miejsc 
postojowych oraz wykonanie systemu odwodnienia   i oświetlenia ulicznego, 
jak również oznakowania pionowego  i poziomego. 
 
Na przetarg wpłyn ęły  4 oferty: 

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

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

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

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, 
Jaryszów. 

 



Spośród 2 pozostałych ofert korzystniejszą okazała się oferta firmy 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, która 
zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 3 860 097,71 zł.  
Oferta przyj ęta została do realizacji – w dniu    12 czerwca mia ło miejsce 
podpisanie umowy      z wybranym wykonawc ą.  
Inwestycja dofinansowania jest niemal w 60%  z Regi onalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego.  
Droga o długo ści 680 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerow ą, oświetleniem 
i parkingami powstanie do ko ńca października 2018 i znacznie poprawi 
komunikacj ę w strefie ekonomicznej. 
 

15.06.2018 
 

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitaliza cja Placu 
Żeromskiego. 
Przedmiot zamówienia - wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i 
wybuduj, to jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie całego zakresu robót budowlanych, związanych z projektem 
rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. 
W post ępowaniu uczestniczyły 2 firmy: 

1. NOVUM Sp. z o. o. Sp. k., Szczytno. 
2. Bau Tech Group Sp z o. o., Tarnów. 
Post ępowanie zostało uniewa żnione - oferta z najni ższą ceną znacząco 
przewy ższa kwot ę, któr ą zamawiaj ący – Gmina przeznaczył                                      
na realizacj ę zamówienia. 
 

20.06.2018  
 
 

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i a daptacja budynków 
przy ul. Zamkowej 8 na potrzeby miejsca wielofunkcy jnego. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i 
wybuduj, to jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie całego zakresu robót budowlanych, związanych z projektem 
rewitalizacji dwóch budynków przy ulicy Zamkowej 8 w Strzelcach Opolskich. 
W post ępowaniu uczestniczyły 3 firmy: 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Profbud” Wojtas, Spółka Jawna, Opole,  
2. Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka,  
3. Konsorcjum: P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak i A.F. Projekt Adam Fidyka. 
Post ępowanie zostało uniewa żnione - oferta z najni ższą ceną znacząco 
przewy ższa kwot ę, któr ą zamawiaj ący – Gmina przeznaczył na realizacj ę 
zamówienia. 
 

21.06.2018 
 

Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacj a dachu) w 
Centrum Kultury w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101. 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia     i poszycia dachu 
(termomodernizacja dachu) budynku Centrum Kultury w Szczepanku, zgodnie                     
z dokumentacją projektową. 
Do przetargu przyst ąpiła 1 firma – firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka. Procedura w rea lizacji.  
 

PRZETARGI OGŁOSZONE 
 
10.07.2018  
 
 

Sprzeda ż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Ko ńcowym 
VII Grupy Zakupowej Zwi ązku 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 ilo ść punktów poboru energii 
wynosi 5 076,  natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na  energi ę 
elektryczn ą  dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi 
ok.  56,1 GWh. 

 
 

POSTĘPOWANIE REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWN ĘTRZNEJ  



Zaproszenie 
do złożenia 
oferty  
 
 
Termin 
składania 
ofert  - 
do 2 lipca 
2018 r. 

Unieszkodliwianie odpadów zawieraj ących azbest z terenu Gminy Strzelce 
Opolskie 
Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z 10 
dachów budynków gospodarczych i jednego budynku mie szkalnego  
(ok. 1 580 m2, 22,12 Mg) oraz z 20 pryzm  (ok. 1 198 m2, 16,77 Mg) 
znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport 
do odpowiedniego składowiska odpadów. 
Procedura w realizacji. 

 
INWESTYCJE  

 
 

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Budowa centrum Parkuj i jed ź 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 pieszo-rowerową, budowę dróg 
manewrowych z miejscami postojowym i oświetleniem, monitoringiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą (zieleń, mała architektura, toaleta publiczna, punkt ładowania samochodów 
elektrycznych, ogrodzenie). 
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. 

 Trwają prace związane z budową oświetlenia w ciągu   ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach 
Opolskich. 

 
• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych ” – realizatorem zadania jest Przedsi ębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich . Prace prowadzone są w miarę 
występujących potrzeb.  
Wartość robót została określona na 30 000,00 złotych , dotychczasowe zaawansowanie wynosi 
22 773,45zł. 

 
• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strze lcach 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 Wo. K an.   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 mie ście Strzelce Opolskie – tzw. Park le śny     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 (wycinka, prześwietlanie koron drzew, pielęgnacja 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. 

• „Usługa w zakresie bie żącego utrzymania dróg (dostawa tłucznia) ” – wyłoniono wykonawcę, z 
którym zawarta została 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 cz ąstkowe ” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
KABE S.A. z K ędzierzyna-Ko źla.  
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 Suchoda ńca.  
Wartość prac projektowych została określona na 7.318,5 złotych. 

•  „Budowa o świetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku ” – wykonawcą zadania jest firma MEMFIS 
Adam Myrcik z Olszyny - Herby .  
Wartość robót wyniesie 6 478,78 zł. 

• „Przedłu żenie o świetlenia ulicy Strzelców Bytomskich     w Strzelca ch Op. ” – wykonawcą robót 
jest firma MEMFIS Adam Myrcik z Olszyny .  
Koszt budowy oświetlenia (4 punktów świetlnych) wyniesie 15 057,40 zł. 

• „Przedłu żenie o świetlenia 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 o świetlenia ulicznego ulicy Osiedle na odcinku od ul.  Fabrycznej do ul. 
Gogoli ńskiej w Strzelcach Opolskich ” - wykonawcą robót jest firma MEMFIS Adam Myrcik z 
Olszyny.   
Wartość robót w wyniku których powstanie 10 punktów świetlnych wyniesie 48 890,35zł. 

•  „Budowa o świetlenia ulicy Okr ężnej i przedłu żenia 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 o świetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów o świetleniowych (fundusz 
sołecki Szymiszów Osiedle) ” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożył Zakład Projektowania i Nadzoru Robót 
Budowlanych Marian Tomczyk z siedzib ą w Strzelcach Opolskich.   
Wartość projektu wyniesie 3 075,00 złotych . 

• „Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Ro żniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej ” – 
realizatorem zadania jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Nied źwied ź z 
Otmic.  
Wartość umowy: 8 118,00 zł. 

•  „Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji projektowej ” – autorem 
projektu będzie Pani El żbieta Kurzewska Usługi Projektowe z K ędzierzyna Ko źla.  
Wartość zadania wynosi 36 000 zł. 

• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie ” – oznakowanie 
poziome dróg wykonuje firma Usługi Malarskie Dariusz Bronder z Antoniowa za kwotę 54 331,81 
złotych .  



Zadanie obejmuje malowanie przejść dla pieszych, pasów segregacyjnych i krawędziowych, linii 
parkingowych, strzałek i innych znaków poziomych. 

 
•  „Poprawa funkcjonalno ści obiektu rekreacyjno-sportowego  w Rozmierce ” (zadanie 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego).  
Wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę „TAPROL” Stanisława  i Grzegorz Wysocki z Ujazdu .  
Wartość zadania wynosi 20 295zł. 

• „Doposa żenie placu zabaw w Kadłubie Piecu ” (zadanie realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego).  
Wyłoniono wykonawcę robót tj. Usługi Ogólnobudowlane   Jan Ploch z Kadłuba. Wartość zadania 
wynosi 18 590 złotych.  

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy S trzelce Opolskie ” – wykoszenia i 
opryski.  
Wyłoniono wykonawcę robót tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsi ębiorczo ści 
Społecznej ze Strzelec Opolskich .  
Wartość zaplanowanych do wykonania robót określono na 31 968 złotych. 

 
• „Utwardzenie cz ęści działki nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy u l. Budowlanych”.  

Przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę 
GLOBETTER Paweł Pandel  z siedzib ą w Czarnocinie .  
Wartość zadania wynosi 57 022,80 złotych . 

• „Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzel ce Opolskie – Kalinów”.   
Przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę P.H.U. 
BEN – BUD Beniamin Hurek z siedzib ą w Osieku .  
Podpisano umowę z terminem realizacji do 30 lipca 2018r. na kwotę 55 250 złotych. 

•  „Wykonanie przył ącza energetycznego i szafki elektrycznej   w rejoni e górki Ka śki w Du żym 
Parku w Strzelcach Opolskich ” – przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji,  
w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, tj. Biuro In żynierskie Marcina Smardza z 
siedzib ą w Opolu .  
Wartość umowy określono na 1 599 złotych. 

 
•  „Usuwanie awarii uszkodzonej nawierzchni na skrzy żowaniu ulic Fabryczna i Osiedle w 

Strzelcach Opolskich ” – rozpoczęto procedurę zmierzającą  do wyłonienia wykonawcy związanej                                
z usunięciem uszkodzeń powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu mających miejsce w dniu 
9 czerwca 2018 roku. 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 
 
• „Budowa o świetlenia ulicy Le śnej w Suchej ” - wykonawcą robót była firma EL - SECO Sp. z o.o. 

ze Strzelec Opolskich .  
Koszt budowy oświetlenia (dwóch punktów świetlnych) wyniósł 12 792,00 zł. 

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

 
•  „Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie ” – w ramach zadania realizowanego 

z funduszu sołeckiego wykonano opaski wokół budynku OSP, dojścia do świetlicy i biblioteki oraz 
wjazd na boisko.  
Wykonawcą zadania była firma PHU BENBUD z Osieka .  
Łączna wartość zadania wyniosła 18 000 złotych. 

 
•  „Prace remontowe na k ąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygoto wanie do 

sezonu ” – wykonawcą zadania była Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch z siedzib ą     w 
Jemielnicy.   
Wartość wykonanych prac wynosi 49 815 złotych. 

•  „Przedłu żenie wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie pr zychodni osiedlowej na Osiedlu 
Piastów Śląskich   w Strzelcach Opolskich ” – wykonawcą zadania była firma PHU Now-Bud 
Leszek Nowak ze Strzelec Opolskich .  
Wartość zadania wyniosła 37 292,92 zł. 

  



• „Budowa chodnika w ci ągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów m  Szymi szów ul. 
Ligonia – Etap 2 i Etap 3”. 

Inwestycja realizowana była przez Zarz ąd Powiatu Strzeleckiego w oparciu o zawarte z Gmin ą 
Strzelce Opolskie porozumienie dotycz ące udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu dotacji w 
wysoko ści do 200 000 złotych z przeznaczeniem na budow ę przedmiotowego ci ągu pieszo-
jezdnego.  

Realizacja tego zadania z punktu widzenia mieszka ńców Szymiszowa była niezwykle istotna 
i niew ątpliwie wpłynie  na bezpiecze ństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

20 czerwca 2018 roku o godz. 13.37 poczt ą elektroniczn ą otrzymali śmy informacj ę wysłan ą 
przez pracownika wydziału dróg powiatowych Starostw a Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich o zaplanowanym na dzie ń 22 czerwca 2018 roku odbiorze robót zwi ązanych z 
realizacj ą zadania pn.: „Budowa chodnika w ci ągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów 
w m. Szymiszów”.  

 W odbiorze (w domniemaniu roboczym) uczestniczyły m.in. władze Powiatu 
Strzeleckiego w osobie Starosty i Wicestarosty. Jed nym z elementów odbioru było przeci ęcie 
wst ęgi oraz zrobienie sobie pami ątkowych zdj ęć na ściance powiatu strzeleckiego. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 
 

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
 

05.06.2018 
 
 
 
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż działek gminnych poło żonych 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 zabudow ę mieszkaniow ą 
jednorodzinn ą. 
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu, nabywcami nier uchomo ści zostali 
odpowiednio: 
1) działki nr 985/21 – Pan Ryszard Frankiewicz, za cen ę 45.500zł netto, nabywający 

nieruchomość do majątku wspólnego z żoną Anną Frankiewicz,  
2) działki nr 985/22 – Pani Renata Cie ślik, za cen ę 43.500zł netto, nabywająca 

nieruchomość do majątku wspólnego z mężem Michałem Cie ślik.   
Zawarcie aktów notarialnych planowane jest 29 czerw ca.  
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 

12.07.2018  
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści gminnej poło żonej 
w Strzelcach Opolskich pomi ędzy ulicami Moniuszki i Stawow ą, obejmuj ącej 
działki nr 1587/6 z mapy 7, nr 1648/4, nr 4341/2, n r 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 działalno ści 
gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji mieszka ń towarzysz ących.  
 



Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosi   1.200.000 zł (+23%VAT). 
 
 

18.07.2018 I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści zabudowanej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Lange 1, oznac zonej działk ą 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, 
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym na cele mieszkaniowe 
wielorodzinne z usługami . 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł. 
  

24.07.2018 I ustny przetarg ograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści zabudowanej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Zakładowe j, oznaczonej działk ą 
nr 1133/85 z mapy 6 o pow. 0,1141ha. 
 
Nieruchomość zabudowana jest nieużytkowanym obiektem kubaturowym 
kwalifikującym się do rozbiórki.  
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 
obszaru ograniczonego ulicami: Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego oraz 
terenami PKP w Strzelcach Op., teren na którym położona jest nieruchomość 
oznaczony jest jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.   
 
Działka nr 1133/85 nie posiada bezpo średniego dost ępu do drogi publicznej , 
dlatego przetarg został ograniczony do wła ścicieli i u żytkowników wieczystych 
sąsiednich nieruchomo ści oznaczonych działkami nr 1133/67, nr 1133/60, nr  
1133/98 i nr 1133/43, w przypadku których mo że zostać wykorzystana na 
popraw ę warunków zagospodarowania.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.600 zł brutto. 
 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH/GARAŻY 
 
 

TERMIN 
PRZETARGU 

 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

28.06.2018  I przetarg ustny ograniczony na najem gara żu poło żonego przy ul. 
Krakowskiej 4/1G   w Strzelcach Opolskich (o pow. powierzchni użytk. 
28,10m2). 
 
Przetarg ograniczony  jest do najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 
budynku położonym przy ul. Krakowskiej 4  w Strzelcach Opolskich.  
Wywoławcza miesi ęczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni u żytkowej 
garażu wynosi 5,30zł + 23% VAT. 
 

 

KONKURS NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO,  
W ZAMIAN ZA REMONT  

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT KONKURSU 
 



12.07.2018  konkurs na remont lokalu mieszkalnego p rzy ul. Krzywoustego 1/6 w 
Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo jego najmu  
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie na własny koszt remontu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 1/6 w Strzelcach Opolskich  (lokal o 
powierzchni użytkowej 41,56 m2,  w tym mieszkalnej 25,05 m2, składający się z: 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju), w zamian za zawarcie 
umowy najmu tego lokalu.                                 
W konkursie mogą 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  

oraz 
 najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 
 
Termin wykonania określonego zakresu prac, wyniesie 3 miesi ące od daty 
podpisania umowy na remont. 
 
Szczegółowych informacji nt. zakresu remontu udzielają pracownicy Referatu 
Inwestycyjno-Remontowego Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w 
Strzelcach Op.  
 

 

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 
 W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały  Nr XXXIII/256/2017 z 

dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowa ń i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Str zelce Opolskie , w terminie do 29 
czerwca 2018 r. można jeszcze składać wnioski dotyczące Studium. 

 W dniach od 25 czerwca do 23 lipca 2018 r.  w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 25 – Biuro Architekta 
Miejskiego) ponownie wyłożony jest do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projekt 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie 
ulicy Zakładowej” , wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. 
 
Ponowne wyłożenie obejmuje obszary w granicach działek położonych w Strzelcach Opolskich 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 459 (część), 460/2 (część), 461/2 (część), 480/3 
(część), 480/4, 483/5, 483/6, 484/2, 484/3, 484/4, 484/6, 485, 486, 487/1, 487/2, 488, 489, 490, 491, 
492, 493, 494, 495, 496, 509/22 (część), 509/95, 509/96. 
 
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie  do 6 sierpnia  2018 r.  

 
GOSPODARKA ODPADAMI  

 
 
Ze zrealizowanych oraz bie żących zada ń w zakresie zarz ądzania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
 
1. W związku z wprowadzeniem usługi dodatkowej na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów 

BIO w workach, złożono 26 deklaracji i zakupiono 181 szt. worków na odpady na łączną kwotę 1 086 
zł. 

 
2. Na dzień 25 czerwca br. kwota zaległo ści wynosi kolejno za lata: 
− 2013 rok – 5 184 zł, procent ściągalności – 99,8 % 
− 2014 rok – 20 414 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
− 2015 rok – 20 619 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
− 2016 rok – 29 076 zł, procent ściągalności – 99,4 % 



− 2017 rok – 51 687zł, procent ściągalności – 98,9 % 
− I – III.2018 rok – 76 551 zł, procent ściągalności – 78,9 % 
3. Sukcesywnie ściągane są zaległo ści w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  

W miesiącu czerwcu wystawiono 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 
33.103,80 zł za okres czerwiec – grudzień 2017r.  
Według stanu na 25.06.2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie  1.261 tytułów 
wykonawczych  na kwotę należności głównej 513.971,14 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 
374 605,16 zł. 

4. Od 29 maja do 25 czerwca 2018 r. br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi wpłynęło 19 nowych  oraz 142 korekty deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 
5. W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowa nia odpadami komunalnymi, na 

bieżąco przeprowadzane s ą kontrole pojemników pod k ątem wła ściwej segregacji odpadów 
oraz zgodno ści z deklaracj ą  o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. W czerwcu 2018 wysłano 289 sms - ów przypominających o dokonaniu płatności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za miesiąc maj 2018, które przynoszą skutek w postaci uiszczania przez 
mieszkańców zapłaty. 

 
 

OŚWIATA  
 
 W nast ępstwie przeprowadzonych konkursów, podj ąłem decyzj ę o powierzeniu na okres od 

1 września 2018 r.  do 31 sierpnia 2023 r. stanowisk dyrek tora kandydatom wyłonionym w 
drodze przeprowadzonych konkursów tj.: 
 
 stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Błotnicy Strzeleckiej - Pani  

Agnieszce Sobczyk; 
 

 stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej    w Suchej - Pani Teresie Furman; 
 

 stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce - Pani  Irenie 
Pachołek; 

 
 stanowiska dyrektora Zespołu Placówek O światowych w Kadłubie -  Pani  Wioletcie 

Myśliwy; 
 

 stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Dzie wkowicach - Pani Reginie Krawiec 
– Dimitrowej; 

 
 stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rozm ierce - Pani Gra żynie Sklorz.  

 
Jak informowałem na ostatniej sesji, na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kalinowicach nie wpłyn ęła żadna oferta, w zwi ązku z czym konkurs został 
nierozstrzygni ęty. 
W związku z powy ższym podj ęte zostały działania zmierzaj ące do 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”) 
 

 Trwaj ą czynno ści zwi ązane z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczycieli ub iegających si ę 
o stopie ń nauczyciela mianowanego .  
Do egzaminu zaplanowanego na 10 lipca bieżącego roku zamierza przystąpić 4 nauczycieli  
uczących w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.  

 
 W dniu 22 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podst awowej Nr 1 w Strzelcach Op. odbyła si ę 

uroczysto ść wojewódzkiego zako ńczenia roku szkolnego 2017/2018.   
 



W uroczystości udział wzięli: opolski parlamentarzysta, poseł Tomasz Kostu ś, Wojewoda 
Opolski Adrian Czubak, Opolski Kurator O światy Michał Siek, samorz ąd Województwa 
Opolskiego reprezentował Wicemarszałek Roman Kolek,  samorz ąd powiatowy – Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna. Władze Gminy Strzelce Op olskie, gospodarza uroczysto ści, 
reprezentowała wiceburmistrz Maria Feliniak oraz ra dni Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich: Tadeusz Koteluk – wiceprzewodnicz ący Rady, Irena Kaczmarek, Danuta Urbaniak, 
Marek Zarębski, Stanisław Trzeciak, Karol Bischoff.   
Listę gości zaproszonych na uroczystość uzupełniali przedstawiciele wszystkich środowisk 
związanych ze statutową i społeczną działalnością szkoły. Głównymi aktorami wydarzenia byli 
jednak uczniowie, którzy równo z zakończeniem uroczystości rozpoczęli dwumiesięczny 
wypoczynek od nauki. 

 Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 w dn iu 23 czerwca rozpocz ęły si ę ferie 
letnie dla uczniów wszystkich typów szkół. 

 
W czasie wakacji, dzieci i młodzie ż z Gminy Strzelce Opolskie maj ą możliwo ść skorzystania 
z różnorodnych form wypoczynku.  
 
Formy współorganizowane i koordynowane przez Gminny  Zarząd Obsługi Jednostek w 
Strzelcach Op.: 
 
 od 9 do 20 lipca 2018 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  w Strzelcach  Opolskich 

odbywać się będzie półkolonia -„Wesołe wakacje w mie ście”  przeznaczona dla 50 dzieci w 
wieku od 7 do 12 lat z gminy Strzelce Opolskie, a zajęcia będą prowadzone w dni robocze w 
godzinach od 8.00 do 16.00. 

 
 od 14 do 21 lipca 2018 roku w Borowicach k. Karpacz a będzie organizowana wymiana 

zagraniczna dla 12 uczestników z gminy Strzelce Opolskie w wieku 14- 19 lat.  
Młodzież będzie realizować projekt pod nazwą W jakie Europie chcemy żyć” z programu 
„Erasmus +”. 

 
 od 1 do 10 sierpnia 2018 roku  odbędzie się obóz koszykarski   w W ęglowicach . Obóz 

przeznaczony jest dla 22 osób. 
 

 od 4 do 17 sierpnia 2018 roku  w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w 
Głuchołazach odb ędą się kolonie kuratoryjne , w których udział weźmie 21 uczniów z szkół 
podstawowych miejskich i wiejskich. 

 
 od 11 do 19 sierpnia 2018 roku odbędzie się obóz koszykarski w Oławie,  przeznaczony dla 

30 osób. 
 

Wzorem lat ubiegłych, dzieci i młodzie ż będą mogły uczestniczy ć równie ż  w licznych, 
różnorodnych formach wypoczynku przygotowanych na ten czas przez Strzelecki O środek 
Kultury, Bibliotek ę, Pływalni ę Odkryt ą, 
czy te ż świetlice.  

 W okresie wakacyjnym planowane s ą roboty w placówkach o światowych: 
 

a) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4    w  Strzelcach Opolskich  
(przewidywane zakończenie: koniec sierpnia 2018 r., koszt: 430.000,00 zł.). 
 

b) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8       w Strzelcach Opolskich  
(przewidywane zakończenie: koniec sierpnia 2018 r., koszt: 629.135,17 zł.). 

 
c) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 9      w Strzelcach Opolskich  

(przewidywane zakończenie: koniec sierpnia 2018 r., koszt: 649.525,29 zł). 
 

d) Przebudowa toalet szkolnych i przył ączy kanalizacji zewn ętrznej w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2   w Strzelcach Opolskich  (w trakcie pracy, koszt: 168.677,71 zł.). 
 

e) Przebudowa sanitariatów i wymiana instalacji kanali zacyjnej w pionie jednego segmentu 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach O polskich  (trwają czynności związane 



z ustalaniem zakresu prac możliwych do realizacji w ramach posiadanego budżetu 150.000,00 
zł.).  

 
 Zatwierdzono projekty organizacyjne na rok szkolny 2018/2019, które obejmuj ą dalsze zmiany 

wynikaj ące z reformy o światy.  
Ostatni rok w szkołach podstawowych będą funkcjonowały      klasy III gimnazjum.  
 

 W projektach zaplanowane są ruchy kadrowe dotyczące  nauczycieli, z których: 
− dwóch przechodzi na emeryturę,  
− czworo na świadczenie kompensacyjne,  
− trzem nauczycielom zatrudnionym na zastępstwo lub do prowadzenia zajęć specjalistycznych 

wygasa stosunek pracy na czas określony, 
− dwudziestu dwóch nauczycieli zatrudnionych na czas określony zostanie zatrudnionych w  

nowym roku szkolnym,  
− dwudziestu dwóch osobom zwiększony zostanie wymiar etatu, 
− dwudziestu jeden nauczycieli będzie miało zmniejszenie wymiaru etatu.  
 Wykazano wakaty (nauczyciele przedmiotu: ogółem na 7,14 etatu). 
 Jeden nauczyciel przechodzi w stan nieczynny. 
 Jeden nauczyciel będzie uzupełniał etat, a czterech nauczycieli przeniesiono do innej jednostek. 

RUCH KADROWY LICZBA OSÓB 
1) przejście na emeryturę 2 
2) skorzystanie ze świadczenia kompensacyjnego 4 
3) zwiększenie wymiaru etatu (śr. 1-2 godz.) 22 
4) zmniejszenie wymiaru etatu (śr. 1-2 godz.) 21 
5) przedłużenie stosunku pracy na czas określony 22 
6) wygaśnięcie stosunku pracy na czas określony 3 

 
 W projektach uwzględniono także „Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 

oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie” – 
wypracowane przez Zespół Doradczy Dyrektorów, który stanowi reprezentację dyrektorów 
jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, we współpracy z 
Gminnym Zarządem Obsługi Jednostek i Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich.  

 Godziny przydzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (tzw. JST) pozostały w 
porównywalnych wymiarach.  

 
  W jedenastu jednostkach o światowych szkołach utworzono 128 oddziałów, w który ch 

uczyć się będzie 2202 uczniów, w tym w klasach pierwszych: 243.  
 

 W przedszkolach utrzymano liczb ę oddziałów na tym samym poziomie, czyli w 45 
oddziałach b ędzie przebywa ć 1039 wychowanków. 

 
 Przekonsultowano i pozostawiono zatrudnienie nauczycieli specjalistów (pedagogów, 

psychologów, logopedów) na porównywalnym do roku szkolnego 2016/2017 poziomie  - 
zgodnie z zapisami ustawy „Prawo oświatowe”. 

 
 Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podały 

wyniki egzaminu gimnazjalnego przeznaczonego dla uc zniów klas III gimnazjów i oddziałów 
gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół.    
Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego:   
 
 w części humanistycznej   

− wynik poprawiła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 
2) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie (oddz. PG w Szymiszowie)  

− Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 1) pozostała na 
tym samym poziomie; 

 
 w części matematyczno – przyrodniczej   



− wynik poprawiła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 
1) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie (oddz. PG w Szymiszowie)  

− Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 2) pozostała na 
tym samym poziomie; 

 
 w części j ęzykowej (j. angielski)   

− wynik poprawiła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 2)  
− Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 1) pozostała na 

tym samym poziomie.  
− Wynik niższy uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie (oddz. PG w 

Szymiszowie) 
 

 w części j ęzykowej (j. niemiecki )  
− wynik poprawiła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 2) 

oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich (oddz. PG nr 1).  
− Na tym samym poziomie pozostała Publiczna Szkoła Podstawowa  w Szymiszowie (oddz. 

PG w Szymiszowie). 
 28 maja 2018 roku rozpocz ęły si ę zapisy na dy żur wakacyjny w przedszkolach miejskich.  

Do przedszkoli na dyżur wakacyjny zapisanych zostało:  
 
na lipiec 2018 r.  

‒ do Przedszkola Publicznego nr 5 - 68 dzieci,  
‒ do Przedszkola Publicznego nr 8 - 107 dzieci (brak miejsc dla 32 dzieci) 
‒ do oddziału unijnego w PP nr 10 zapisanych zostało 5 dzieci 

 
‒ na sierpie ń 2018 r.  
‒ do Przedszkola Publicznego nr 9 - 90 dzieci, 
‒ do Przedszkola Publicznego nr 10- 60 dzieci. 

 
        W związku z tym, i ż miejsc w przedszkolach dy żuruj ących w lipcu wynosi 150, a 
zapisanych zostało 175 dzieci, zostanie utworzony j eszcze jeden oddział przedszkolny w 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7  w Strze lcach Opolskich dla 25 dzieci.  Oddział 
ten będzie prowadzony przez nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Dziewkowicach.   
 
W sierpniu w przedszkolach dy żuruj ących b ędzie 150 miejsc, a zapisanych zostało 150 dzieci, 
wobec czego wszystkie zapisane dzieci znajd ą miejsce w przedszkolach dy żuruj ących. 

 Siedem szkół podstawowych prowadzonych przez gmin ę Strzelce Opolskie  (Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,  
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa  w Rozmierce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej i Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Szymiszowie) złożyło wnioski o wsparcie finansowe w ramach 
rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”.  

W ramach ww. programu mo żliwe jest dofinansowanie ze środków bud żetu państwa 
działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez  Polsk ę niepodległo ści 
(wystawy pamiątek, wycieczki związane tematycznie z wydarzeniami historycznymi, koncerty, 
inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice 
lub imprezy sportowe). Działania takie mogą być realizowane do 30 listopada 2018 r.  

Ogólna wartość projektów zgłoszonych przez szkoły prowadzone przez Gminę Strzelce Opolskie 
to  69.291,00 zł (w tym: wkład własny szkół 14.410,00 zł oraz wnioskowane dofinansowanie 
54.881,00 zł) 
 

 12 czerwca 2018 roku Młodzie żowa Rada Gminy Strzelce Opolskie zorganizowała II 
Konferencj ę Samorz ądów Szkolnych pod patronatem Burmistrza Strzelec Op olskich.   
Wydarzenie skierowane było do młodzieży szkół podstawowych  i ponadpodstawowych naszej 
gminy. 
Warsztaty o samorządności poprowadziła prezes Stowarzyszenia Semper Avanti w Opolu 
Magdalena Dalibóg-Lenartowicz, uczestnicy warsztatów wzięli również udział w grze terenowej. 
Strzelecka młodzie ż zaproszona została do udziału   w programie pilota żowym „Strategia na 
rzecz młodzie ży województwa opolskiego”. 

 



INNE WYDARZENIA, Z UDZIAŁEM PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH  
 7 czerwca 2018 roku odbył si ę XII happening przedszkolaków pn. „KOSMOLUDKI", w k tórym 

wzięło udział 515 przedszkolaków gminy Strzelce Opolski e. 
W tym roku celem imprezy było przybliżenie dzieciom wiadomości o kosmosie  i planetach w układzie 
słonecznym.  
Głównymi organizatorami imprezy były Przedszkole Publiczne nr 9 i 10 w Strzelcach Opolskich.  
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej kwotą 10.700,00 zł.  

 10 czerwca 2018 roku jubileusz 70-lecia obchodziło Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach. 
Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, a następnie w barwnym korowodzie zaproszeni 
goście i mieszkańcy przeszli przez wieś i spotkali się  na terenie przedszkola i szkoły. Podczas 
imprezy nie zabrakło pięknych występów przedszkolaków oraz rożnych pokazów i warsztatów. 
Współorganizatorem obchodów, które poł ączone były z POWITANIEM WAKACJI Z 
KRONOSPANEM była firma KRONOSPAN. 

 20 czerwca 2018 roku  na Stadionie Miejskim w Strzelcach Opolskich odbył się turniej piłki 
nożnej „Mini Mundial Przedszkolaków”,  organizatorem którego było Przedszkole Publiczne nr 8 
w Strzelcach Opolskich oraz Stowarzyszenie Klub  Sportowy „PIAST” w Strzelcach Opolskich.  
Atrakcj ą imprezy był pokaz sztuczek piłkarskich w wykonaniu  Mistrza Świata, Europy i Polski 
Pawła Skóry. 

Impreza obj ęta została Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec  Opolskich oraz 
Patronatem Opolskiego Zwi ązku Piłki No żnej.  

 23 czerwca, jubileusz 50-lecia świętowało Przedszkole Publiczne nr 5  w Strzelcach 
Opolskich. 
Półwieczna działalność przedszkola została podsumowana barwnymi i wesołymi występami dzieci, 
okraszona pysznym poczęstunkiem.  
W miłej atmosferze ucztowali przedszkolaki, rodzice, zaproszeni goście oraz pracownicy jednostki. 

 
 

PROFILAKTYKA  
 
 Zgodnie z zało żeniami Gminnego Programu Profilaktyki, 5 czerwca br . na Placu Żeromskiego 

w Strzelcach Opolskich zorganizowany został Dzie ń Twórczej Profilaktyki.  
 

Celem imprezy, która rozpocz ęła si ę korowodem „ Przesta ńmy Biec”, jaki przeszedł ulicami 
miasta, była promocja zdrowego stylu życia oraz apel  do młodych ludzi, aby nie si ęgali po 
używki.  
W imprezie udział wzi ęło ponad 400 uczniów szkół podstawowych  
 
W trakcie happeningu na Placu Żeromskiego miały miejsce występy artystyczne młodzieży ze 
strzeleckich szkół, odbył się pokaz ratownictwa drogowego Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich, 
pokaz tresury policyjnych psów służbowych   oraz występ studia  wokalnego „BIS”. Ponadto atrakcje 
dla dzieci i dorosłych: malowanie twarzy, gry i zabawy zręcznościowe, alkogogle z torem przeszkód 
oraz daktyloskopia.  
Imprezie towarzyszyły punkty informacyjne ulokowane  na Placu Żeromskiego dot. „Przemocy 
w rodzinie”, działalno ści: Gminnej Rady Seniora, Klubu „Senior+” , Polskie go Zwi ązku 
Niewidomych, Partnerstwa Lokalnego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu 
Ubezpiecze ń Społecznych oraz Polskiego Stowarzyszenie Diabetyk ów. 
  
Impreza zorganizowana została przez Gmin ę we współpracy  z Gminn ą Komisj ą 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, O środkiem Pomocy Społecznej i Strzeleckim 
Ośrodkiem Kultury.  

 Rozstrzygni ęty został konkurs ofert na organizacj ę - w okresie wakacji letnich w 2018 r. - 
obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młod zieży z terenu Gminy Strzelce Opolskie. 

Przedmiotem konkursu była organizacja 12-to dniowyc h kolonii letnich  z programem 
profilaktycznym w okresie wakacji w 2018 roku dla 4 5 uczniów szkół podstawowych. 
Do konkursu przyst ąpiły 4 firmy: 
1) Mój Londyn Artur Kubica, Kraków  
2) Usługi Turystyczne „GALANT”, Szczecin  
3) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Zielona Góra 



4) Bury-Turystyka S.C. Jan Bury, Łukasz Bury, Zawoja  
Najkorzystniejsz ą ofert ę zgodnie z przyj ętymi kryteriami przedło żyła firma Bury-Turystyka 
S.C. Jan Bury, Łukasz Bury z miejscowo ści Zawoja.  
Oferta przyj ęta została do realizacji.  

W dniach od 8 do 19 lipca 45 uczniów b ędzie przebywa ć na obozie  w miejscowo ści 
ZAWOJA w woj. małopolskim.  

 
 W okresie od 16 do 31 lipca br. wspólnie z Parafi ą Św. Wawrzy ńca zorganizowane zostan ą 

warsztaty, z programem profilaktycznym  JESTEM OK!  
Warsztaty przewidziane są dla 30 dzieci szkół podstawowych. 

 W maju 2018 r. uczniowie klas IV-VII Publicznej Szk oły Podstawowej Nr 2 w Strzelcach 
Opolskich uczestniczyli w cyklu zaj ęć profilaktycznych, które prowadzone były przez Pols kie 
Centrum Profilaktyki w Krakowie. 
Tematyka dotyczyła m.in. przemocy werbalnej, agresj i i przemocy rówie śniczej  oraz mediacji. 
Celem zajęć było  uświadomienie uczniom jak ważna jest komunikacja z innymi ludźmi, wyjaśnienie, 
co przyczynia się do powstania sytuacji konfliktowych i jakie za sobą niesie stosowanie przemocy 
werbalnej. 
Uczniowie poznali skuteczne narzędzia do rozwiązywania konfliktów, a także wypracowali zasady 
prawidłowego dialogu.  
Zajęcia sfinansowane zostały ze środków budżetu Gminy Strzelce Opolskie. 

 26 czerwca w siedzibie Strzeleckiego Klubu Abstynen ta odbył si ę kolejny mitting otwarty dla 
rodzin abstynenckich. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób.  

 
POMOC SPOŁECZNA  

 
 
 Uruchomiony został Strzelecki telefon dla Seniora i  Rodziny.  

 
Całodobowy telefon informacyjny o nr 575 396 997 to akcja społeczna nakierowana na szeroko 
pojęte informowanie osób starszych i rodziny . 
Telefon pełnić będzie funkcję informacyjną i doradczą. Dzwoniąc pod wskazany wyżej numer 
telefonu mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje  i porady w bieżących sprawach życia 
codziennego. Telefon służyć będzie aktywizacji środowiska seniorów, a w przypadku osób 
samotnych dodatkowo przeciwdziałać izolacji społecznej.  

 13 czerwca na terenie Barki „Kaczorownia” rozegrany  został mecz siatkówki pla żowej 
pomi ędzy mieszka ńcami „Barki” a uczniami Centrum Kształcenia Zawodow ego  i 
Ustawicznego ze Strzelec Opolskich.  
Mecz zainicjowany został przez Partnerstwo Lokalne działające w ramach Strategii Rozwiązywania 
Problemów Bezdomności na lata 2013-2020.  
Rozgrywki pomiędzy uczniami „Centrum” a Barkowiczami zakończyły się przewagą uczniów 25-14, 
w drugiej zaś rozgrywce pomiędzy uczennicami „Centrum” a mieszkańcami Barki zakończył się 
wynikiem 21 do 25 dla Barkowiczów.  
Rozegrany został również mecz pomiędzy osobami z Zakładu Karnego nr I a uczennicami 
„Centrum”, który zakończył się wynikiem 25 do 18.  

 
 Aktywnie sp ędzają swój czas seniorzy zrzeszeni w placówce Klubu „Sen ior+” w Strzelcach 

Opolskich, którzy z pocz ątkiem czerwca rozpocz ęli zajęcia rekreacyjno-sportowe z nordic 
walking. 
Zajęcia na „kijkach” prowadzone przez instruktora odbywają się w każdą środę, średnio uczestniczy 
w nich 15-20 osób, które pokonują dystans ponad 4 km.   
Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 
2018 r. Modułu II”. 

 
 

ROLNICTWO  
 

 
 W dniu 12 czerwca w Opolu odbyła si ę uroczysta gala wr ęczenia nagród laureatom etapu 

wojewódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „ Bezpieczne gospodarstwo rolne”  



Miło poinformowa ć, iż I miejsce zdobyło gospodarstwo pa ństwa Sylwii i Andrzeja Janczyszyn 
wraz z synem Pawłem, z Ro żniątowa.  
Państwo Janczyszyn będą reprezentować województwo opolskie na szczeblu krajowym konkursu. 
 

24 czerwca w Łosiowie miało miejsce rozstrzygni ęcie XXV edycji konkursu o miano 
najlepszego rolnika Indywidualnego i najlepszej fir my przetwórstwa rolno-spo żywczego i 
usług rolniczych w woj. opolskim pod nazw ą AgroLiga 2018.  

Agroliga to konkurs który gromadzi najlepszych rolników i przedstawicieli najprężniej 
rozwijających się firm agrobiznesowych. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest na szczeblu 
wojewódzkim przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. 
III miejsce w konkursie w kategorii rolnik indywidu alny zaj ęło Gospodarstwo rodzinne Sylwia 
i Andrzej Janczyszyn, Paweł Janczyszyn z Ro żniątowa. 

 
Państwo Janczyszyn prowadz ą gospodarstwo na powierzchni 84 ha,  głównymi 

kierunkami ich działalno ści są produkcja ro ślinna oraz hodowla trzody chlewnej. 
Gospodarstwo charakteryzuje si ę niezwykł ą dbało ścią o porz ądek, a wszelkie prace 
gospodarcze, jak i modernizacyjne laureaci wykonuj ą bez korzystania z usług zewn ętrznych.  

 
 Tegoroczny kwiecień, maj oraz pierwsza dekada czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo 

wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem. Wartości tych elementów 
meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Jednocześnie w tym okresie 
wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Obecnie występujący tak duży deficyt wody 
powoduje przede wszystkim wzrost powierzchni z suszą. Należy też zaznaczyć, że susza występuje 
wśród sześciu grup i gatunków roślin oraz zależna jest od kategorii gleby. 

Mimo małych opadów, zgodnie z raportem publikowanym przez Pa ństwowy Instytut 
Badawczy - Instytut Uprawy, Nawo żenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie gminy 
Strzelce Opolskie, w przeciwie ństwie do s ąsiednich gmin, zagro żenie susz ą wyst ępuje 
jedynie dla zbó ż i to na najsłabszych glebach. Procentowy udział gl eb potencjalnie 
zagro żonych nie przekracza 10 %.  
Kolejny raport zostanie opublikowany na koniec miesiąca. Niemniej rolnicy mog ą składa ć wnioski 
o szacowanie strat spowodowanych susz ą.  

 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
 
W ramach zada ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego: 
 
 9 czerwca na gmin ą Strzelce Opolskie przeszedł nawalny deszcz. Pas na jwiększych opadów 

objął centrum miasta, tam te ż woda wyrz ądziła najwi ęcej szkód. 
Na jeden m 2 spadło ok. 40 litrów wody . Systemy kanalizacyjne i rowy melioracyjne nie były w 
stanie przyjąć takiej ilości. Woda wybijała ze studzienek, zalewała piwnice, klatki schodowe i ulice, 
rozrywała odpływy rynien. W małym parku wylał staw, kilkukrotnie zwiększając swą objętość. 
Uszkodzeniu uległo 6 drzew. 
Woda uszkodziła nawierzchni ę na skrzy żowaniu ul. Fabrycznej i Osiedle.  Zalała piwnice, 
szatnie, część kotłowni w PSP Nr 7. W przedszkolach 4,5 i 10 dostała się do piwnic. Strażacy 
wypompowywali też wodę z piwnic przy ulicach: Gogolińskiej, Opolskiej, Krakowskiej, Rynek i 
Dąbrowskiego, a także na os. Piastów Śl. Podobnie było na ul. ks. Lange. W wielu miejscach 
piwnice zalewała wpadająca przez okienka woda płynąca ulicami. Uszkodziła linię telefoniczną, nie 
działał również Internet. Błoto zalało drog ę transportu rolnego w Kalinowie. 

 
W dniu 9 i 10 czerwca jednostki OSP i PSP uczestnic zyły w akcji ratowniczej zwi ązanej  z 
likwidacj ą skutków nawalnych deszczy.  
W działaniach tych uczestniczyło ponad 100-tu strażaków z OSP i JRG PSP. Podkreślić należy 
doskonałą współpracę straży państwowej i ochotniczej – a także służb miejskich (PUKiM i SWiK). 

Na zwołanym w dniu 11 czerwca posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarz ądzania Kryzysowego 
dokonano oceny tych działa ń i ich skutków oraz powołano komisj ę, która oszacuje koszt 
prac remontowych i porz ądkowych. Środki na ten cel b ędą pochodzi ć z tzw. rezerwy 
kryzysowej, z bud żetu gminy 



 14 czerwca jednostki OSP i PSP uczestniczyły w zabe zpieczeniu miejsca rozszczelnienia 
gazoci ągu przy ul. Dworcowej w Strzelcach Opolskich.  
Ewakuowanych zostało 11 mieszkańców, którzy na okres prowadzonej akcji ratowniczej znaleźli 
schronienie u członków rodziny.  

 Prowadzone jest post ępowanie na dostaw ę samochodu po żarniczego dla OSP Ro żniątów.   
Przewidywany termin dostawy samochodu dla tej OSP to koniec sierpnia br. 

 16 czerwca na stadionie Mi ędzyszkolnego O środka Sportowego przy ul. Strzelców 
Bytomskich w Strzelcach Op. zostały przeprowadzone Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze OSP.   
 
W zawodach, których organizatorem była Gmina Strzelce Opolskie oraz Zarząd Oddz. M-G 
Związku OSP RP wzięło udział 36 dru żyn .  
W ocenie komisji sędziowskiej, której przewodniczącą była bryg. Joanna Badowska, zawody pod 
względem organizacyjnym przygotowane były bardzo dobrze. Podczas tych zawodów wypadkowi 
uległa zawodniczka Kobiecej Drużyny Pożarniczej z OSP Warmątowice. W/w udzielona została 
pomoc lekarska przez Zespół wyjazdowy PRM.  
Pierwsze miejsca i tytuły Mistrzów Gminy w poszczególnych kategoriach zdobyli: 
- MDP Dziewcząt - OSP Kadłub  
- MDP Chłopców  - OSP Rozmierka  
- KDP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) – OSP Kadłub  
- Kat. Drużyn OSP Męskich – OSP Kadłub I  
- Kat. „B’ Oldboye – OSP Rozmierka  
Warto zauważyć, iż  zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Strzelec 
Opolskich i sympatyków pożarnictwa. 

 W najbli ższym czasie planuje si ę realizacj ę nw. zadań inwestycyjnych:  
 

1) OSP Rozmierka – wykonanie sali szkoleniowej ( świetlicy); środki zabezpieczone na ten 
cel w bud żecie gminy to 50 tys. zł.  

2) kontynuacja zadania zwi ązanego z modernizacj ą remizy OSP Strzelce Opolskie. 
Wykonanie kolejnej cz ęści pokrycia dachu - kwota zabezpieczona w bud żecie to 50 tys. 
zł.  

3) wykonanie cz ęści elewacji obiektu remizy OSP Szymiszów – kwota za bezpieczona w 
bud żecie to 30 tys. zł.  

 
KONTAKTY ZAGRANICZNE  

 
 
 W dniach 21-24 czerwca w Rostoku (Niemcy) odbył si ę 38 Międzynarodowy Zjazd Hanzy. W 

tym samym czasie miasto Rostok obchodziło swoje 800 -lecie 
 

W Zjeździe Hanzy udział wzi ęła delegacja Gminy Strzelce Opolskie w składzie: Ga briela Puzik, 
Antoni Karecki, Józef Kampa, Urszula Killman oraz K laudia Długosz. 
Celem wyjazdu była promocja Gminy Strzelce Opolskie  na Jarmarku Hanzy, udział w 
Zgromadzeniu Delegatów Hanzy oraz rozmowy na temat dalszej współpracy miast 
hanzeatyckich.   

 
Przedstawiciele młodzie ży strzeleckich szkół Adam Winnicki i Kamil Grzechni k 

uczestniczyli natomiast w Zje ździe Młodej Hanzy.  
Wypłynęli do Rostocku już 15.06.2018 r. gdańskim Jachtem "Generał Zaruski". Na miejsce dotarli 
21.06.2018 r. Wspólny rejs pozwolił młodzieży poznać bliżej historię Hanzy i zintegrował młodzież  z 
polskich miast hanzeatyckich.  
Z uwagi na to, że rejs miał charakter testowy w ramach unijnego projektu „Baltic Pass – Maritime 
Heritage Tours”, realizowanego w Programie Interreg  „Południowy Bałtyk 2014-2020”, udział w nim 
był dla uczestników bezpłatny. 
 

 

 
 W ubiegły weekend 22-24 czerwca swoje święto obchodziło partnerskie miasto Gminy 

Strzelce Opolskie – Holice,  w Czechach.  



W uroczystościach udział wzięła delegacja Gminy Strzelce Opolskie w składzie: Tadeusz 
Koteluk, Magdalena Żelazna, Katarzyna Kaliciak oraz Mariusz Kurzeja.  
 

W tym samym czasie w Holicach gościli również strzeleccy tenisiści, którzy wzięli udział w 
Międzynarodowym Turnieju Weteranów Tenisa Stołowego - Polsko-Czeskie rozgrywki Sportowe o 
Puchar Starosty Holic oraz drużyna piłki nożnej Klubu Sportowego SKS PIAST Strzelce Opolskie, 
która uczestniczyła  
w 48 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Victoria Cup – Memorial Ladi Vojire”.  

 
 

RÓŻNE  
 

 
 19 czerwca, w siedzibie Strzeleckich Wodoci ągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 

podpisane zostały przez Zarz ąd spółki dokumenty umowy dotycz ącej dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Spójno ści modernizacji oczyszczalni ścieków oraz 
systemu sieci wodno-kanalizacyjnej.  
Całkowity koszt realizacji projektu: 71 173 815,73 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu 
Spójno ści 36 665 659,97 zł.  
Środki własne spółki SWiK – 34.508.155,76 zł (w tym pożyczka z WFOŚ  – 14 768 300,00 zł - 
środki spółki SWiK – 19 739 855,76 zł). 
 
Środki z Funduszu Spójności oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej pokryją ponad 2/3 kosztów planowanej inwestycji.  
 

Główne zadanie dotyczy modernizacji cz ęści mechanicznej i biologicznej wraz z 
rozbudow ą systemu sterowania  i budow ą instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni                                      
w Strzelcach Op.,  realizacja tego zadania przewidziana jest do roku 2021.  

Drugim, równie ważnym zadaniem w obrębie oczyszczalni jest budowa suszarni osadów i 
instalacji odnawialnych źródeł energii , planowana także do końca roku 2021.  

Trzecie zadanie dotyczy budowy nowej i modernizacji  istniej ącej sieci wodno-
kanalizacyjnej w Strzelcach Op.,  a konkretnie: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, 
Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej, oraz budowy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci 
wodociągowej w ciągu ul. Osieckiej (sołectwo Farska Kolonia).  
W tej części inwestycji mieści się także przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. 
Osiedle, Fabrycznej, Brzezińskiej, Ujazdowskiej, Cementowej, 1 Maja  i  Habryki w Strzelcach Op. 
oraz w Rożniątowie (ul. Biadaczowa, Krótka i Szymiszowska) i Szymiszowie (w ul. Wolności).  
Sporo prac modernizacyjnych zaplanowanych jest w gr anicach miasta : modernizacja sieci 
wodno-kanalizacyjnej  w ciągu ulicy Zakładowej i Leśnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ciągu ul. 1 Maja, przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Marka 
Prawego, Sosnowej, Opolskiej, Krakowskiej, Moniuszki, Jankowskiego, Rychla, Mickiewicza i 
Gogolińskiej.  
 
Istotn ą częścią inwestycji jest tak że modernizacja stacji wodoci ągowych w Gminie Strzelce 
Opolskie (w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłu bie  i Szczepanku).   
Projekt zakłada tak że doposa żenie sprz ętowe spółki poprzez zakup agregatu pompowego i 
koparko-ładowarek na oczyszczalni ę ścieków. 
Realizacja całej inwestycji zaplanowana jest na lat a   2018-2022.  
Pierwsze przetargi na prace w ramach projektu zosta ną ogłoszone we wrze śniu bie żącego 
roku.  
Zakres oraz wielko ść inwestycji lokuj ą ją na drugim miejscu w województwie w śród 
inwestycji w infrastruktur ę wodno-kanalizacyjn ą.  

 
 

INNE WYDARZENIA 
 

  
 



2-3.06. 
2018 

DNI ZIEMI STRZELECKIEJ ‘2018. 
Za nami tegoroczne Dni Ziemi Strzeleckiej, które za sprawą bogatej oferty 
artystycznej i rekreacyjnej oraz licznych imprez towarzyszących upłynęły pod 
znakiem dobrej zabawy i wielu atrakcji.  
W dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda, której oblicza 
zmieniały się w trakcie dwudniowej imprezy. 
 
Obszerna relacja z DZS ‘2018 oraz imprez towarzyszących zamieszczona została                                                     
w „Informatorze Strzeleckim” Nr 11 (225), z dnia 8 - 21 czerwca 2018 r.  
 

06.06.2018 Posiedzenie Zwi ązku Gmin Śląska Opolskiego (Opole) 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu (planu 

finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2017 r.,  
 Informację o stanie mienia Związku sporządzoną na dzień 31 grudnia 2017 r. i 

Sprawozdanie finansowe Związku sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.  
 Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu (planu 

finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2017 r.,  
 Informacji o stanie mienia Związku sporządzoną na dzień 31 grudnia 2017 r. i 

Sprawozdanie finansowego Związku sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.  
 Informacj ę o pracach w ramach VII Grupy zakupowej Energetyczn ej ZGŚO 

z Gmin ą wiod ącą Strzelce Opolskie dla przeprowadzenia grupowego 
przetargu pn. „Sprzeda ż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom 
Końcowym VII Grupy zakupowej Zwi ązku Gmin Śląska Opolskiego”.  

 Informację o pracach w ramach I Grupy zakupowej Pocztowej ZGŚO z Gminą 
wiodącą Lewin Brzeski dla przeprowadzenia grupowego przetargu  
pn. „ Świadczenie usług pocztowych w 2019 roku na rzecz Członków Grupy 
zakupowej Pocztowej Związku Gmin Śląska Opolskiego”.   

 
 

07.06.2018 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pomocy  Wzajemnej BARKA  (Doryszów)  
 
 

09.06.2018 Piknik Streetball (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)  
W drugą sobotę czerwca strzelecki Plac Żeromskiego zamienił się  w koszykarskie 
miasteczko, w którym królowała uliczna koszykówka. 
W licznych konkurencjach udział wzięło 25 dru żyn, ponad 70 zawodniczek i 
zawodników.  
Rodzinny Piknik Streetball honorowym patronatem objęło Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Patronat Medialny nad imprezą objęli: TVP 3 Opole, 
KoszykowkaKobiet.pl oraz www.skm.pl. 
 

12-13.06. 
2018 

Piłkarskie Mistrzostwa Szkół „MUNDIAL ŚW. JACKA 2018” - 
Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka (Stadion Sportowy 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich). 
Turniej zorganizowany został już po raz jedenasty jako połączenie dwóch projektów 
edukacyjnych dla młodzieży pod tytułem: "Św. Jacek – światło ze Śląska" oraz „W 
poszukiwaniu wartości w sporcie” realizowanych wspólnie przez Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.  

12.06.2018 IX Sesja Gminnej Rady Seniorów  
Do udziału w sesji zaproszono gości: przew. Rady Miejskiej p. Gabrielę Puzik, 
przewodniczących komisji Irenę Kaczmarek i Stanisława Trzeciaka oraz Kierownika 
OPS p. Marię Klimowicz.  
Głównym tematem były wnioski i spostrze żenia z wyjazdu studyjnego do 
Krakowa z mo żliwo ścią ich wykorzystania na naszym terenie . Ponadto odbyła 
się dyskusja na temat działań dla seniorów w obszarze miasta oraz ich porównania 
z działaniami  
i możliwościami ludzi na wsi.  
 



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

15.-17.06. 
2018 

XX Dni Kadłuba 
Tegoroczne obchody Dni Kadłuba połączone były  z uroczystościami z okazji 20-
lecia Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Kadłub oraz 15 lat Odnowy Wsi 
Sołectwa Kadłub-Wieś (Dom Strażaka) 
 

17.06.2018 Obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 
(Opole)   
 

20.06.2018 Otwarty Piknik Integracyjny „Baw się razem z nami – kultura łączy” – 
podsumowanie projektu „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” (Strzelce Opolskie, 
Plac Żeromskiego). 
Organizatorem imprezy był Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Op.  
 

20.06.2018  Pożegnanie Pani Konsul Sabine Haake  (Konsulat Niemiec  w Opolu). 
Pani konsul pracowała i mieszkała w Opolu przez ostatnie cztery lata. Po urlopie 
przeniesie się do Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rydze. 
W spotkaniu uczestniczył Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji 
p. H. Czempiel.  
 

21.06.2018 Forum Dialogu Mieszkaniowego (Warszawa)  
Celem Forum było zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku 
mieszkaniowego w Polsce.  
Organizatorami Forum byli Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK 
Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą 
przy Prezesie Rady Ministrów.  
 
 

21.06.2018 Obchody 5-lecia szkoły „Ósemka” w Strzelcach Opolskich 
 
 

23.06.2018 Jubileusz 90-lecia istnienia firmy KAPIC A – producenta okien i drzwi. 
Z ramienia Gminy Strzelce Opolskie, w uroczystościach uczestniczył Kierownik 
Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji     p. H. Czempiel. 
 

25.06.2018 Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej  Spółdzielni Socjalnej 
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawach:  
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2017 r. – bilansu, rachunku 

zysków i strat; 
 podziału zysku Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej za 2017 r.; 
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2017 r. ; 
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2017 r.  
 udzielenia absolutorium dla Prezes Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. 
 
 

25.06.2018  Obchody jubileuszu 20-lecia Uniwersytet u Trzeciego Wieku (Strzelecki 
Ośrodek Kultury, Kawiarnia Cafe Kultura) 
 

26-27.06. 
2018  

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

27.06.2018 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przeds ię-biorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcac h Op.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie: 
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017; 
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; 
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 



 podziału zysku; 
 udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 
 zmiany aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Użyteczności  Publicznej w 

jednoosobową spółkę Gminy Strzelce Opolskie z dnia 19 grudnia 1997 r. – w 
części dot. liczby członków Zarządu Spółki.  

 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

29.06.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich  Wodoci ągów  i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmuje m.in.: 
 wyrażenie opinii w sprawie zmian w regulaminie świadczenia usług przez 

spółkę; 
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za okres 5 miesięcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


