SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(25 LIPCA – 4 WRZEŚNIA 2018 ROKU)
FINANSE
➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od 25 lipca do 4 września 2018 r. wydane
zostały następujące Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie
zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok
2018.
Wprowadzone zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy oraz w planach finansowych
Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek budżetowych gminy stanowią konsekwencję Uchwały
Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniającej
Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok.
2)

Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia tegorocznego budżetu gminy o kwotę 47.991,86 zł, co
stanowi skutek otrzymanych dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
(PLN)
57.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków
okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w części
gwarantowanej z budżetu państwa.
- 1.211,88 zmniejszenia środków dokonano, w oparciu o Decyzję Wojewody
Opolskiego, w związku z upływem terminu wykorzystania środków
przyznanych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I
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.
203,74 środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny.
5 000,00 środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej.
- 13.000,00 zmniejszenia dokonano w oparciu o Decyzję Wojewody Opolskiego, po
przeprowadzonej weryfikacji wykorzystania środków finansowych na
realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
47.991,86
OGÓŁEM

3) Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 440.231,22 zł, co stanowi
konsekwencję otrzymanej przez gminę dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku
szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne.
4) Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie
częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 7 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 w kwocie 71.000 zł.
Rozdysponowania rezerwy dokonano odpowiednio na wniosek:
➢ 55.000 zł - na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w
Strzelcach Opolskich, celem umożliwienia wykonania prac remontowych w przedszkolach:
✓ przebudowa instalacji elektrycznej w PP Nr 4 w Strzelcach Op. oraz malowanie kuchni i klatki
schodowej w ww. placówce,
✓ remont pomieszczeń po byłym mieszkaniu w PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich;
✓ remont posadzki w wiatrołapie i holu budynku PP nr 9 w Strzelcach Op.;
✓ wymiana uszkodzonych płytek w PP nr 8 w Strzelcach Opolskich oraz PP Nr 9 w Strzelcach
Opolskich;
✓ wymiana 4 lamp na ledowe w PP Nr 8 w Strzelcach Op. i PP nr 9 w Strzelcach Opolskich
➢ 15.000 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Wojskowych oraz Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego, celem umożliwienia
realizacji nowego zadania pn. „Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych
zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” –
opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu zaopatrzenia w wodę do celów
przeciwpożarowych, stosownie do uzgodnionego z Komendantem Wojewódzkim PSP „Planu
Zaopatrzenia – zabezpieczenia wody dla celów ppoż. dla miasta Strzelce Opolskie”.
➢ 1.000 zł – na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego, w związku z
realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku na terenie parku Rybaczówka”.
Na realizację zadania zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł.
Dotychczas został opracowany projekt budowlany, którego koszt wyniósł 4.305 zł, natomiast
wartość robót budowlanych oszacowana została na 95.733,89 zł.
W ramach prowadzonego postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych zostały złożone 2 oferty wynoszące 96.200 zł i 127.310,01 zł.
Ponieważ różnica pomiędzy kosztorysem inwestorskim a najniższą ofertą jest nieznaczna, a także
mając na uwadze rosnące ceny materiałów budowlanych i usług, zasadnym było zabezpieczenie
brakujących środków finansowych, co pozwoli zrealizować zadanie jeszcze przed okresem
zimowym.
5)

Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 127.060,00 zł.

Przesunięcia środków dotyczą 3 Działów:
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (100.000,00 zł)
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (1.500,00 zł)
Przesunięcia w obrębie ww. Działów na łączną kwotę 101.500,00 zł dokonane zostały na
wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. a związane
są z bieżącą działalnością jednostki tj.:
➢ 100.000,00 zł przeznaczone zostanie na przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia oraz
pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych;
➢ 500,00 zł – środki przeznaczone na zakup artykułów bhp i wody dla pracowników Cmentarza
Komunalnego;
➢ 1.000,00 zł – środki na pokrycie wydatków dotyczących zapłaty podatku VAT.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (25.560,00 zł)
Przesunięcia w tym zakresie dokonane zostało na wniosek Zastępcy Dyrektora Gminnego
Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Op. a związane są odpowiednio z:
✓

koniecznością wypłaty 6-miesiecznych odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.
20 ustawy Karta Nauczyciela (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy) – kwota 23.910
zł;

✓

rozliczeniami z operatorem telekomunikacyjnym – kwota 1.650 zł.

6) Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 108.051,00 zł, co stanowi skutek
otrzymanych dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
101.151 środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. - na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz I tury głosowania
w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Plan na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych (miejskich) i
obwodowych komisji wyborczych zostanie przekazany na faktyczne składy
komisji po ich powołaniu, a plan na przeprowadzenie ewentualnej II tury
głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zostanie
przekazany w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w I turze głosowania.
6.900 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
108.051
OGÓŁEM
7) Zarządzenie
Nr
187/2018
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce
Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018r. oraz
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na
lata 2018-2021.
BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze
PLAN:

na

na

wykonanie

Wskaźnik

01.01.2018 r.

30.06.2018 r.

2
125.685.000,00

3
128.791.377,47

procentowy
[4:3]
4
5
62.984.002,77
48,9

112.750.000,00

115.856.377,47

61.204.833,88

52,8

12.935.000,00

12.935.000,00

1.779.168,89

13,8

22.757.683.00

23.026.650,00

14.070.928,00

61,1

23.671.182,00

24.244.887,47

12.634.280,21

52,1

2.444.980,00

2.657.985,00

1.293.007,26

48,7

6.923.181,25
(6.851.781,25)

7.405.181,75
(7.327.781,25)

893.798,36
(868.098,36)

12,1
11,9

67.442.993,75
680.000,00

69.011.693,75
680.000,00

34.091.988,94
488.701,67

54,1
71,9

12.434.300,00

12.134.300,00

4.611.217,96

38,0

10.000.000,00
240.000,00

8.000.000,00
240.000,00

0,00
0,00

2.194.300,00

3.894.300,00

4.611.217,96

118,4

138.119.300,00

140.925.677,47

67.595.220,73

48,0

138.119.300,00

140.925.677,47

57.997.315,99

41,3

136.235.000,00

139.341.377,47

57.175.390,35

41,0

w tym: wydatki bieżące

113.750.000,0

116.154.041,03

55.511.582,52

47,8

wydatki majątkowe
w tym:
wydatki własne +
powierzone
z czego na wydatki
GPPiRPA i PPN

22.485.000,00

23.187.336,44

1.663.807,83

7,2

112.563.818,00

115.096.490,00

44.701.814,16

38,8

680.000,00

680.000,00

320.734,80

47,2

wydatki na zlecone

23.671.182,00

24.244.887,47

12.473.576,19

51,4

48.604.7043

49.326.924,81

25.049.674,45

50,8

2.613.658,00

798.334,81

30,5

1.584.300,00

821.925,64

51,9

1
DOCHODY
z czego: dochody
bieżące
dochody majątkowe
w tym:
subwencja
dotacje na zadania
zlecone
dotacje na zadania
własne
środki pozyskane z
innych źródeł (w tym z
UE)
pozostałe dochody
w tym z opłat za
zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych
PRZYCHODY
pożyczki i kredyty
spłata pożyczki
udzielonej
wolne środki +
nadwyżka
DOCHODY +
PRZYCHODY
WYDATKI +
ROZCHODY
WYDATKI

w ramach wydatków
bieżących:
wynagrodzenia i
pochodne
wydatki remontowe
ROZCHODY

2.411.708,00
1.884.300,00

30.06.2018 r.

0
0

spłata kredytów i
pożyczek krajowych

1.884.300,00

1.584.300,00

821.925,64

51,9

DOCHODY-10.550.000,00
-10.550.000,00
5.808.612,42
X
WYDATKI
PRZYCHODY +10.550.000,00
+10.550.000,00
3.789.292,32
X
ROZCHODY
Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić,
iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody
bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została
nadwyżka budżetowa rzędu 5.693.251,36 zł.
Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie stałej płynności,
przy zachowaniu równowagi w zakresie wydatków bieżących z uzyskanymi dochodami bieżącymi
i zerowym stanem zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca.
Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań
(uwzględniający rozpoczęte procedury oraz sposób uruchamiania środków zewnętrznych i
przyznanych dotacji) można uznać za zadawalający.
Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny
kontynuować realizację założeń budżetu roku 2018.
➢ 28 sierpnia rozpoczął się decydujący etap procedury Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 – etap głosowania na projekty znajdujące się na liście zakwalifikowanych do konsultacji
społecznych.
Na wymienionej liście znajduje się 15 projektów na łączną wartość 722.905,20 zł.
Lista projektów – w załączeniu.
Wartość
projektu

Nr
na
liście
1.
2.

Nazwa projektu
Doposażenie istniejącego placu zabaw przy PP nr 10 Strzelce Opolskie.
Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na Osiedlu Piastów Śląskich.

49 911,00
48 073,20

3.

50 000,00

7.

Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie szkolnym w
Dziewkowicach.
Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w
Dziewkowicach.
Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie.
Rozbudowa placu zabaw - II etap - „Piracki Raj” (przy ul. Sosnowej w
Strzelcach Opolskich)
Ogrodzenie placu zabaw w Kalinowicach.

8.

Oświetlenie boiska sportowego Mokre Łany – Brzezina.

50 000,00

9.

Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe w Rozmierzy.

50 000,00

10.
11.

Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczne „Koszary”.
Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Rożniątowie.

50 000,00
50 000,00

12.

Aktywne przedszkolaki (dot. doposażenia istniejącego placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym w Kadłubie)

50 000,00

4.
5.
6.

47.441,30
49.679,70
50 000,00
28 080,00

13.

14.
15.

Remont istniejących obiektów w obrębie ul. J. Rychla.
(remont chodnika w rejonie ul. Rychla nr 2 i nr 4 oraz remont łącznika - ciągu
komunikacyjnego pomiędzy ul. Krakowską, a ul. Rychla 7 w Strzelcach Opolskich)
Utwardzenie drogi gminnej łączącej Gminy: Strzelce Opolskie i Izbicko w
sołectwie Kadłub Wieś.
Doposażenie placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej (na
terenie Publicznego Przedszkola w Błotnicy Strzeleckiej)

49 770,00

49 950,00
50 000,00
722.905,20

Głosowanie
do 7 września.

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
10.07.2018

mieszkańców

nad

zatwierdzonymi

projektami

potrwa

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZEPISÓW
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

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 postępowaniu uczestniczyło 5 firm:
1) Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. 30-417 Kraków; ul. Łagiewnicka 60
2) ENEA S.A. 60-201 Poznań; ul. Górecka 1
3) PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów; ul. 8 Marca 6
4) Energa Obrót S. A. 80-309 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 472
5) Orange Polska S. A. 02-326 Warszawa; Al. Jerozolimskie 160.

22.08.2018

Najkorzystniejszą ofertę z ceną 17 161 153,17 zł złożyła firma Tauron
Sprzedaż Sp. z o. o. z Krakowa.
Oferta przyjęta została do realizacji.
W dniu 20 sierpnia miało miejsce podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą zadania.
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu
Żeromskiego.
Przedmiot zamówienia - wykonanie rewitalizacji Placu Żeromskiego w
Strzelcach Opolskich, 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
Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robót budowlanych o zakresie określonym w SIWZ i PFU, w
szczególności: wymianę nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i
chodników, wykonanie instalacji nawadniającej zieleń na placu, wykonanie
oświetlenia ulicznego i monitoringu, budowę odwodnienia placu i ulic,
wykonanie elementów małej architektury, remont i adaptację podziemi placu

a także wykonanie iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do
placu i w kawiarni „Cafe Kultura”.
W postępowaniu uczestniczyła 1 firma - Zakład Remontowo-Budowlany
Andrzej Krok, Kadłub, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 4
559 450,00 zł.
W związku z tym, iż oferta z najniższą ceną (4 559 450,00 zł) znacząco
przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia (2 650 000 zł), a Gmina nie ma możliwości zwiększenia kwoty
na sfinansowanie zamówienia do wysokości najniższej cenowo oferty,
postępowanie zostało unieważnione.
INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
• „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - ogólny zakres rzeczowy
inwestycji obejmuje:
− budowę drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego wraz z miejscami postojowymi
po obu jej stronach oraz chodnikiem i ścieżką pieszorowerową, budowę dróg manewrowych z
miejscami postojowymi i oświetleniem, monitoringiem oraz infrastrukturą towarzyszącą (zieleń,
mała architektura, toaleta publiczna, punkt ładowania samochodów elektrycznych, ogrodzenia)
− modernizację miejskiego systemu oświetlenia ulicznego (rozpoczęto roboty związane z budową
oświetlenia w ciągu ul. Krakowskiej, zakończono budowę oświetlenia ul. Marka Prawego)
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 PUKiM Sp. z o.o. 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 powstaje 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 zł 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.
• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (dostawa tłucznia)” – realizatorem dostaw jest firma
BENBUD z Osieka.
Całkowita wartość zadania została określona na 90 000 złotych.
• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania jest firma KABE S.A.
z Kędzierzyna-Koźla.
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. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej” –
realizatorem zadania jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic.
Wartość umowy: 8.118,00 zł.
• „Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego na ul. Powstańców Śl. w Grodzisku” – w ramach
funduszu sołeckiego.
Wartość zadania - 17 628,51 złotych.
• „Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji projektowej” – autorem
projektu jest Pani Elżbieta Kurzewska Usługi Projektowe z Kędzierzyna Koźla.
Wartość zadania wynosi 36 000 zł.
• „Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do
nowych uwarunkowań prawnych” - wyłoniono wykonawcę robót tj. P.H.U. BEN-BUD Beniamin
Hurek z Osieka.
Wartość zadania: 50 000 zł.
• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – wykoszenia i
opryski.
Zadanie realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ze Strzelec
Opolskich.
Wartość zaplanowanych do wykonania robót określono na 31 968 złotych.
• „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich” – zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej łączącej ul. 1 Maja z drogą
technologiczną w Strzelcach Opolskich i obejmuje kompleksową wymianę warstw konstrukcyjnych
drogi, wykonanie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej a także miejsc postojowych, systemu
odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz niezbędnego oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawcą zadania, którego wartość wynosi 3 860 097,91 złotych jest Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa.
Inwestycja została wsparta środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 ÷ 2020.

•

„Utwardzenie dróg na terenie tzw. "Zieleni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą
zadania jest firma Ben-Bud z Osieka.
Zakres dróg przewidzianych do utwardzenia zależeć będzie od ruchu inwestycyjnego na terenach
zabudowy mieszkaniowej.
Maksymalna wartość zamówienia wynosi: 50 000,00 zł.
• „Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną w Adamowicach i Błotnicy
Strzeleckiej” (łącznie 7 urządzeń treningowych oraz tablice z regulaminem) – przeprowadzono
procedurę w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania.
Realizację przeprowadzi firma BODYS z Warszawy za kwotę 34 500,00 zł.
• „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego osiedla J. Rychla w Strzelcach Opolskich” wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. J. Rychla obejmującego swym zakresem układ drogowy
wraz z miejscami postojowymi oraz drogi pożarowe przy budynkach 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Realizatorem
koncepcji będzie Biuro Rachunkowo-Projektowe „Grosik”. Wartość opracowania wyniesie 9 102,00
złotych.
• „Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w
Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101” – wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.
Wartość robót przewidzianych do wykonania wynosi 273 378,68 zł.
W ramach zadania wymienione zostaną uszkodzone elementy więźby dachowej, wszystkie elementy
więźby zostaną zaimpregnowane, wykonane zostaną nowe lukarny, izolacja termiczna z wełny
mineralnej oraz poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Powstanie także nowe pokrycie z dachówki
karpiówki układanej w koronkę.
• „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 i drogi
wojewódzkiej 426 w mieście Strzelce Opolskie” – w ramach zadania opracowane zostaną
dokumentacje projektowe oświetlenia przejść dla pieszych:
1)
przy szpitalu w ciągu dk 94 - ul. Opolska,
2)
przy sądzie w ciągu dk 94 – ul. Opolska,
3)
przy sklepie Neonet w ciągu dk 94 – ul. Opolska,
4)
przy barze „Na Opolskiej” w ciągu dk 94 – Opolska,
5)
z Dużego do Małego Parku w ciągu dw 426 – ul. Parkowa.

•

•
•

•

Dokumentację projektową opracuje Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola – wartość zadania
wynosi 9 532,50 zł.
„Adaptacje pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej w
Warmątowicach” (fundusz sołecki).
Zadanie obejmuje remont mieszkania w budynku o powierzchni 32m2.
W trakcie prowadzonego postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zadania nie wpłynęła
żadna oferta.
„Przeglądy okresowe dróg” – przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę zadania tj.
Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy.
Wartość przeglądów wyniesie 17 822,70 złotych.
„Miejsca postojowe w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich (w rejonie
przedszkola nr 8)” – wykonawcą zadania będzie firma Globetter Adam Pandel z Czarnocina za kwotę
45 756 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
„Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych – fundusz
sołecki Szymiszów Osiedle” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
Wykonawcą projektu był Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlanych Marian Tomczyk ze
Strzelcach Opolskich.
Wartość projektu wynosi 3 075,00 złotych.
„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty w
Dziewkowicach na działce nr 596/15” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

•
•

•
•

•

•

•

•

Roboty wykonała firma „Elektro-Instal” Zakład Usług Elektroinstalacyjnych i Pomiarowych ze Strzelec
Opolskich za kwotę 6 697,29 złotych.
„Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego w Rozmierce” - zadanie zrealizowano
w ramach funduszu sołeckiego przez firmę „TAPROL” Stanisława i Grzegorz Wysocki z Ujazdu.
Wartość zadania wynosi 20 295zł.
„Usuwanie awarii uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Fabryczna i Osiedle w
Strzelcach Opolskich” – w ramach zadania którego wartość wyniosła 69 000 złotych wykonano
remont skrzyżowania uszkodzonego w trakcie nawalnych opadów deszczu mających miejsce w dniu 9
czerwca 2018 roku.
Wykonawcą zadania była firma PHU Ben-Bud Beniamin Hurek z Osieka.
„Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia w Rozmierzy” – wykonawcą zadania była firma BEN-BUD
z Osieka.
Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7 500 zł.
„Modernizacja ogrodzenia w Ligocie Dolnej na działce nr 55/32 wraz z utwardzeniem wjazdu”.
Wykonawcą robót których wartość wyniosła 10 000 złotych była firma Ogólnobudowlana Klaudia
Moj z Błotnicy Strzeleckiej.
W ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 58,7 mb z furtką i bramą oraz utwardzono wjazd.
„Budowa ul. Cichej w Brzezinie" – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej –
wykonawcą zadania było Biuro Rachunkowo-Projektowe GROSIK z Otmic.
Wartość prac projektowych wyniosła 7 318,5 złotych.
„Wykonanie przyłącza energetycznego i szafki elektrycznej w rejonie górki Kaśki w Dużym
Parku w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Autorem projektu jest Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola (wartość dokumentacji wynikająca
z umowy: 1 599 złotych).
„Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Kalinów” – wykonawcą
robót była firma P.H.U. BEN – BUD Beniamina Hurka z siedzibą w Osieku za kwotę 55 250,00 zł.
W ramach zadania wykonano odmulenie rowu długości 65 m, czyszczenie przepustów, ścinkę poboczy
na powierzchni 1352 m2 oraz remont drogi tłuczniowej o powierzchni 625 m2.
„Utwardzenie części działki nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych”.
Wykonawcą robót była firma GLOBETTER Adam Pandel z siedzibą w Czarnocinie. W ramach zadania,
którego wartość wyniosła 57 022,80 zł wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 312 m2.
FUNDUSZE POMOCOWE
➢ W terminie od 1 do 15 września br. prowadzony będzie ostatni nabór wniosków w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Gmina Strzelce Opolskie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa dróg
łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni Miejskiej w Strzelcach Opolskich”.
Szacowana wartość zadania 4.044.225,00 zł, wnioskowane dofinansowanie stanowi 50%
wartości zadania.
Realizacja zadania zaplanowana jest na 2019r.
➢ W dniu 27 sierpnia w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Ostrówek w Opolu odbyło się
spotkanie dot. Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego Działanie 5.5 Ochrona
powietrza, w ramach którego realizowane będzie pilotażowe wsparcie wymiany
indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.
Celem przedsięwzięcia będzie ograniczenie wykorzystania paliw niskiej jakości, stosowanie
urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń.
Beneficjentem będą Jednostki Samorządu Terytorialnego, a grupą docelową, czyli
ostatecznymi odbiorcami właściciele budynków jednorodzinnych, a także wspólnoty
mieszkaniowe (w przypadku budynków wielorodzinnych), w których wymieniane będą źródła
ciepła.

Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2018 r.
Gmina planuje złożyć wniosek aplikacyjny w ramach ww. działania.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ROKOWANIA I PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
06.09.2018

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Rożniątowie.
Przedmiotem rokowań są warunki nabycia nieruchomości gminnej położonej w
Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha.
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. Rokowania zostały
ograniczone do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr
297, nr 298 i nr 299, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej
nieruchomości gminnej.

19.09.2018

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 9.300zł netto + 23% VAT.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę budowlaną nr 382/9
z mapy 3 o pow. 0,0976ha.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka, nieruchomość
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

02.10.2018

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 netto +23%VAT.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4.
Nieruchomość składa się z:
✓ 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.

04.10.2018

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł.
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.
II 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.
Część działki nr 4062/31 objęta jest „Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Strzelców

Bytomskich” i oznaczona symbolami P1 i P2, a także w niewielkiej części KD1D1/2,
oraz „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94”,
oznaczona symbolami 2P i 2KD(D), a przeznaczona pod przemysł, składy i
magazyny.

9.10.2018

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto +23% VAT.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w
SZYMISZOWIE przy ul. Ligonia, obejmującej działkę nr 908/2 z mapy 2 o pow.
0,0201ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona do sprzedaży działka
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

19.10.2018

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000 zł +23%VAT.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową, obejmującej
działkę nr 4392/2 z mapy 20 o pow. 1,0411ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona do sprzedaży działka
przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną.

22.10.2018

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.400.000 zł +23%VAT.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki nr
5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 z mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

do

sprzedaży

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto + 23% VAT.
PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY
01.08.2018

I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach
Opolskich przy ul. Krakowskiej 4/1G o powierzchni użytkowej 28,10m2.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu
wynosiła 5,30zł + 23% VAT.
Warunkiem udziału w przetargu było m.in.:
✓ okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub motocykla,
będącego w posiadaniu oferenta,
✓ złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu.

01.08.2018

Do przetargu przystąpił 1 oferent – p. Damian Strzempek, który uznany
został za najemcę przedmiotowego garażu ze stawką czynszu miesięcznego w
wysokości 5,80 zł/m2 + 23% VAT.
I przetarg ustny ograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach
Opolskich przy ul. Opolskiej 32B/2G o powierzchni użytkowej 16,40m2.
Przetarg ograniczony był do najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych w
budynku położonym przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu
wynosiła 5,30zł + 23% VAT.

Z uwagi na brak zainteresowanych najmem garażu, przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
W dniu 29 sierpnia przeprowadzony został na najem ww. garażu I przetarg
ustny nieograniczony.

22.08.2018

Z uwagi na brak zainteresowanych najmem garażu, przetarg ten również
zakończył się wynikiem negatywnym.
I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w Strzelcach
Opolskich przy ul. Mickiewicza 13/G o powierzchni użytkowej 23,40m2.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu
wynosiła 5,30zł + 23% VAT.
Warunkiem udziału w przetargu było m.in.:
✓ okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub motocykla,
będącego w posiadaniu oferenta,
✓ złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu.
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem garażu, przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.

➢
➢
➢
➢

ZAWARTE AKTY NOTARIALNE
21.08.2018r. - akt notarialny dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w
Strzelcach Op. przy ul. Lange 1 – PAHO Sp. z o.o. Passon Andrzej (500.000zł.)
28.08.2018r. - akt notarialny dot. nabycia przez gminę od osoby fizycznej (p. Klabisch) gruntów
położonych w rejonie ECO przeznaczonych pod przemysł i składy o łącznej pow. 0,8560ha
(195.000zł.)
28.08.2018r. - akt notarialny dot. sprzedaży na rzecz p. Joachima i Marioli Wiesiollek
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Zakładowej (1.620zł.)
30.08.2018. - akt notarialny dot. sprzedaży na rzecz UNICO Krzysztof Reński nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Moniuszki i ul. Stawowej, przeznaczonej pod
usługi (1.212.000zł.)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
➢ W dniach od 27 sierpnia do 24 września 2018 r. w siedzibie tutejszego urzędu, w Biurze
Architekta Miejskiego wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”.
Projekt zmiany planu obejmuje obszary ograniczone ulicami:
1) Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jordanowską i Tadeusza Kościuszki;
2) Opolską i Jarosława Dąbrowskiego.
Uwagi do projektu zmiany planu można wnosić na piśmie w terminie do 8 października 2018 r.
GOSPODARKA ODPADAMI
Ze zrealizowanych oraz bieżących zadań w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami
komunalnymi:
➢ Na dzień 31.08.2018 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata:
✓ 2013 rok – 4 908 zł, procent ściągalności – 99,8 %
✓ 2014 rok – 19 690 zł, procent ściągalności – 99,6 %
✓ 2015 rok – 16 898 zł, procent ściągalności – 99,6 %
✓ 2016 rok – 24 185 zł, procent ściągalności – 99,5 %
✓ 2017 rok – 45 416 zł, procent ściągalności – 99,1 %

✓ I – VII.2018 rok – 51 212 zł, procent ściągalności – 97,9 %
➢ Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Według stanu na 31.08.2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 1 261 tytułów
wykonawczych na kwotę należności głównej 513 971 zł, z czego wyegzekwowano ok. 391 627 zł.
➢ W sierpniu 2018 wysłano 302 sms-y przypominające o obowiązku dokonania płatności za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2018, które przynoszą skutek
w postaci uiszczania przez mieszkańców opłaty.
➢ W
sierpniu
2018
wysłano
472
upomnienia
za
okres
od
kwietnia
do czerwca 2018 wzywające do uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na łączną kwotę 65 533 zł
➢ Od 24 lipca do 31 sierpnia 2018 r. br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi wpłynęło 21 nowych oraz 125 korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ W sierpniu została przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w efekcie
której zebrano 152 tony odpadów (z sołectw wiejskich -70 ton odpadów, natomiast z miasta –
82 tony).
Ilość odpadów była bardzo duża, dla porównania w ubiegłym roku, również w sierpniu zebrano
ogółem 85 ton.
➢ W związku z wprowadzeniem usługi dodatkowej na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów
BIO w workach, złożono 34 deklaracje i zakupiono 271 szt. worków na odpady na łączną kwotę 1
626 zł
OŚWIATA
➢ W dniu 4 sierpnia – na mocy porozumienia stron – rozwiązana została umowa o pracę zawarta
z p. Markiem Życzyńskim, dyrektorem Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach
Opolskich. Umowa rozwiązana została na wniosek p. Życzyńskiego.
W związku z zaistniałą sytuacją, 6 sierpnia ogłoszony został nabór na stanowisko urzędnicze
dyrektora w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
W wyznaczonym terminie ofertę pracy złożyła 1 osoba – Pani Marzenna Staroszczyk zam. w
Strzelcach Opolskich.
Pani Staroszczyk spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, wykazała się
bardzo dobrą znajomością przepisów i zagadnień wymaganych do podjęcia pracy na tym stanowisku.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na stanowisko dyrektora Gminnego Zarządu
Jednostek wybrana została p. Marzenna Staroszczyk.
Z dniem 30 sierpnia Pani Staroszczyk objęła obowiązki dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek.
➢ 31 sierpnia 2018 roku w tutejszym Ratuszu odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 spotkanie z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi zatrudnionymi w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej oraz inni
zaproszeni
goście
podsumowano
miniony rok szkolny,
omówiono
odniesione
sukcesy oraz wręczono listy gratulacyjne odchodzącym na emeryturę pracownikom szkół,
pracownikom z długoletnim stażem pracy oraz pracownikom przechodzącym na świadczenie
kompensacyjne.
Nauczycielom, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, po złożeniu ślubowania,
wręczone zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego.
Podziękowania wręczono także nauczycielom pracownikom administracji i obsługi z długoletnim
stażem pracy.
➢

Wczoraj, 3 września odbyły się apele z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019
w poszczególnych jednostkach oświatowych.

W rozpoczętym nowym roku szkolnym 2018/2019 Gmina Strzelce Opolskie prowadzić będzie
11 publicznych szkół podstawowych, z których w 3 ostatni rok prowadzone będą oddziały
gimnazjalne klas trzecich.
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych zwiększyła się o cztery oddziały (z 124 do 128).
‒ w piętnastu klasach I ogółem uczyć się będzie 254 dzieci.
‒ w utworzonych piętnastu klasach VIII uczyć się będzie 255 uczniów.
‒ w ośmiu klasach gimnazjalnych uczyć się będzie 166 uczniów.
Ogółem w publicznych szkołach podstawowych uczyć się będzie 2 231 uczniów.
W gminie Strzelce Opolskie funkcjonować będzie w roku szkolnym 2018/2019 10 publicznych
przedszkoli (w tym 2 w Zespołach Placówek Oświatowych) oraz 8 oddziałów zamiejscowych.
Utworzonych zostało 46 oddziałów przedszkolnych (w roku poprzednim funkcjonowało 45), do
których uczęszczać będzie 1072 dzieci (w poprzednim roku uczęszczało 1046 dzieci).
➢ Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli.
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli zapewnia Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z
NAMI”.
Dodatkowo, celem dowozu uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 i 4, na
terenie miasta Strzelce Opolskie zorganizowano w roku szkolnym 2017/2018 cztery przystanki
początkowe (przy ulicach: Krakowskiej 57 – koło Media-Expert, Marka Prawego 7 – koło sklepu
rowerowego, Ks. Wajdy 3 – koło Szkoły Specjalnej, przy dworcu PKS oraz przy Szkole Muzycznej,
z którego mogą korzystać także inni mieszkańcy).
W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu w miesiącu korzystało średnio 307 uczniów.
Po zdiagnozowaniu potrzeb, aktualnie można założyć, że w roku szkolnym 2018/2019 z dowozu
skorzysta 250 uczniów (odeszło 211 uczniów z 10 klas gimnazjalnych), natomiast z dowozu
dodatkowego skorzystać chciałoby 242 uczniów.
Ogółem z dowozu średnio w miesiącu korzystałoby w nowym roku szkolnym 492 uczniów.
Gmina organizuje również dowóz dla uczniów niepełnosprawnych. W roku szkolnym
2017/2018 dowozem tym objętych było 34 uczniów.
Obecnie trwają czynności związane ze składaniem wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów
dzieci niepełnosprawnych. Przewidywalna liczba dzieci objętych tą formą dowozu będzie
porównywalna z rokiem poprzednim.
➢ Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w drodze do szkoły.
Szkoły prowadzone przez gminę są przygotowane do nowego roku szkolnego 2018/2019,
dokonano w nich przeglądu obiektów i terenów. Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w szkole i w drodze do szkoły
jednostki oświatowe gminy Strzelce Opolskie prowadzą zajęcia dla uczniów z udziałem policjantów
Powiatowej Komendy Policji w Strzelcach Opolskich.
Współpraca odbywa się całorocznie i obejmuje:
✓ prowadzenie pogadanek na temat bezpiecznego poruszania się do i ze szkoły,
✓ udział uczniów klas I w prelekcji „Odblaskowe Pierwszaki” i rozdanie pierwszoklasistom opasek
odblaskowych przez pracowników policji,
✓ przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową,
✓ udział uczniów szkół w konkursach plastycznych o bezpieczeństwie,
✓ udział uczniów szkół w happeningu organizowanym przez policję.
➢ Prace remontowe i wakacyjne na obiektach szkolnych
W okresie wakacyjnym w większości placówek oświatowych Gminy Strzelce Opolskie
przeprowadzone zostały prace remontowe.
Prace prowadzone były w budynkach:

✓ byłej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (w związku z użytkowaniem sal parteru przez
Przedszkole Publiczne nr 4),
✓ Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 i 7 w Strzelcach Opolskich,
✓ Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej i Suchej.
✓ Przedszkolu Publicznym nr 5 w Strzelcach Opolskich (oddział zam. w Rożniatowie),
✓ Przedszkolu Publicznym w Dziewkowicach (oddział zam. w Błotnicy Strzeleckiej)
✓ Przedszkolu Publicznym w Kadłubie (oddział zam. w Grodzisku).
Zakończono zadania inwestycyjne - termomodernizację w budynkach Przedszkoli
Publicznych nr 4, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich.
POMOC SPOŁECZNA
➢ Trwa przyjmowanie wniosków w ramach realizacji Programu 500 plus i 300 plus.
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. w ramach Programu „Dobry Start” złożono
1993 wnioski, z czego zweryfikowanych zostało 1391.
Przyznano 2031 świadczeń, wypłacono 1857 na kwotę 557.100,00 zł.
Świadczenie w ramach rządowego programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku - na
rozpoczęcie roku szkolnego na dzieci do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
W ramach Rządowego Programu 500+ złożono 1276 wniosków, z czego wydano 359
decyzji.
➢ 31 sierpnia na boisku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich odbyła
się impreza integracyjna „Koniec wakacji już…ostatnia szansa na podróż po Polsce”.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Strzelecki Ośrodek
Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji
i Środowiskowy Dom Samopomocy.
W imprezie wzięło udział ok. 200 dzieci z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Podczas imprezy dzieci miały możliwość skorzystania z takich atrakcji jak: zabawa z
wodzirejem, który zabrał zebranych w podróż po Polsce, a także udział w licznych konkurencjach
i konkursach.
Grupa „DREAM TEAM zorganizowała animacje dla dzieci oraz dmuchańce. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się malowanie twarzy „Wesoła buźka” i balonów „Uśmiechnij się”,
warsztaty dla rodziców i dzieci „Zrób mi Mamo lalkę szmaciankę” prowadzone przez Środowiskowy
Dom Samopomocy, „Babcia Cię nauczy czym skorupka za młodu” prowadzone przez Strzeleckie
Seniorki oraz pokaz sprzętu policyjnego i medycznego. Uczestnikom zabawy zapewniono także
poczęstunek.
ROLNICTWO
➢ Czas po zakończeniu żniw to tradycyjnie pora na organizację dożynek.
Dotychczas odbyły się dożynki sołeckie w Kalinowicach, Warmątowicach, Płużnicy
Wielkiej, Rożniątowie, Dziewkowicach, a także dożynki miejskie organizowane w tym roku
przez Suche Łany.
W planach są jeszcze m.in. imprezy dożynkowe w Błotnicy Strzeleckiej i Ligocie Górnej.
W najbliższą niedzielę 9 września w sołectwie Ligota Dolna odbędą się dożynki gminne.
W części artystycznej wystąpią: Mażoretki Axis z Kadłuba, Gminna Orkiestra Strażacka, Zwycięzca
Mam Talent Lukas Gogol, Zespół BIS, Zgrani Fojermani z Grodziska, Bernadeta Kowalska z TVS,
Zabawa z zespołem Lovers.

Atrakcje towarzyszące: Wystawa koron żniwnych, Piknik miłośników lotnictwa - pokazy samolotów
sterowanych oraz latawców, Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, Strefa zabaw dla dzieci,
Wycieczki bryczką po Ligocie Dolnej.
➢ Rozstrzygnięta została XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” na szczeblu krajowym.
Gospodarstwo Państwa Sylwii i Andrzeja Janczyszynów wraz z synem Pawłem z Rożniątowa,
zwyciężając na szczeblu wojewódzkim stało się naszym reprezentantem na szczeblu krajowym.
Spośród zgłoszonych ponad tysiąca gospodarstw indywidualnych Gospodarstwo p.
Janczyszynów zdobyło wyróżnienie specjalne za wyposażenie i organizację warsztatu
narzędziowego.
Do 15 września trwa jeszcze konkurs internetowy na stronie agronews.com.pl, w który
można oddawać głosy na zwycięzców z poszczególnych województw. Zachęcamy do głosowania
na gospodarstwo państwa Janczyszynów.
➢ Podczas dożynek wojewódzkich, których gospodarzem był Paczków rozstrzygnięty został
konkurs „Piękna Wieś Opolska” 2018.
Miło przekazać, iż reprezentujące naszą gminę sołectwo Rozmierz zdobyło wyróżnienie.
Tegoroczny konkurs „Piękna Wieś Opolska” stawiał na upowszechnianie działań
edukacyjnych i promocyjnych w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze
w lokalnych środowiskach, a jednym z głównych kryteriów była działalność środowisk lokalnych na
rzecz zachowania bioróżnorodności, a Rozmierz jest właśnie wsią, w której na takie sprawy zwraca
się szczególną uwagę.
➢ Dobiega końca procedura szacowania strat spowodowanych suszą w gospodarstwa rolnych na
terenie gminy Strzelce Opolskie.
Do Urzędu wpłynęły 44 wnioski rolników, a komisja Wojewody ds. szacowania strat z terenu gminy
sporządziła protokoły, które zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione przez służby Wojewody
Opolskiego.
Mimo komunikatów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa o dopłatach do rolników,
którzy ponieśli straty, nie podano trybu i terminów realizacji postanowień.
➢ Od 23 sierpnia obowiązuje nowelizacja prawa łowieckiego.
Wcześniej, od 1 kwietnia tego roku na mocy ustawy, w procedurze szacowania szkód łowieckich
w znaczącym stopniu uczestniczyła gmina. Poszkodowany rolnik składał wniosek w urzędzie,
a obowiązek koordynacji procesu szacowania oraz uczestnictwo w procedurze spoczywały na
przedstawicielu gminy. Ponieważ sołtysi z terenu gminy nie wyrazili chęci uczestnictwa w pracach
komisji szacującej, przedstawicielem gminy zawsze byli pracownicy Referatu Rolnictwa.
Na mocy nowelizacji wnioski znów należy składać u dzierżawcy, bądź zarządcy obwodów i to
ich obowiązkiem jest koordynacja działań oraz powiadomienie stron o terminie szacowania.
Pozostaje przy tym, co do zasady, niezmieniony tryb postępowania w sprawie szacowania
szkód i ustalania wysokości odszkodowania. Natomiast procedura odwoławcza z udziałem
nadleśniczych pozostaje bez zmian.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
➢ Jednostki OSP z terenu gminy Strzelce Opolskie otrzymały sprzęt o łącznej wartości
140.804,00 zł.
Przekazanie sprzętu, w formie darowizny, na rzecz poszczególnych jednostek miało miejsce 7
sierpnia w remizie OSP Sucha.
Sprzęt zakupiony został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości w kwocie 139.395,96 zł oraz środków gminy w wysokości 1.408,04 zł.

Powyższe stanowi konsekwencję realizacji wniosku o nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa dla OSP z terenu Gminy Strzelce Opolskie.

➢ Podpisano umowę na wymianę dachu w obiekcie remizy OSP Strzelce Opolskie, Etap II – na
kwotę 33.080,00 zł brutto.
Umowa zawarta została z firmą p. Jana Plocha – Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch, ul.
Dworcowa 58 w Kadłubie. Termin realizacji zadania - do 28 września 2018r.
KONTAKTY ZAGRANICZNE
➢ W dniach 22-26 sierpnia br. delegacja Gminy Strzelce Opolskie przebywała w partnerskiej
Tyśmienicy, gdzie uczestniczyła w obchodach 27 rocznicy Niepodległości Ukrainy.
SPORT
➢ Rozstrzygnięty został nabór wniosków, w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu.
Przedmiot konkursu dotyczył umożliwienia mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie
udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
(dotacji) wynosiła do 251.750 zł.
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki
finansowe, wkład osobowy – w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
organizacji, i inne).
W konkursie mogły wziąć udział kluby sportowe nie działające w celu osiągniecia zysku, które
prowadzą działalność na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
WYNIKI KONKURSU
Lp.

Numer wniosku
oraz nazwa Wnioskodawcy

Przyznana kwota dotacji

1

6. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast” Strzelce
Opolskie

119.750

2

7. Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka

52.100

3

2. Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” Szymiszów

6.150

4

3.Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kalinów –
Kalinowice

6.150

5

8. Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica Strzelecka

29.050

6

1.Ludowy Klub Sportowy „Rzemiosło” Dziewkowice

6.100

7

4. Ludowy Klub Sportowy „Adamietz” Kadłub

14.100

8

5. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Rozmierz

6.000

OGÓŁEM:

239.400

SPRAWY RÓŻNE
➢ Począwszy od 30 sierpnia prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Pisemne wyrażanie opinii, składanie uwag i propozycji do ww. Programu możliwe jest do 14
września.
Sprawę reguluje Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 sierpnia
2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2019.
Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich oraz w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl w zakładce
„organizacje pozarządowe”.
INNE WYDARZENIA

27.07.2018

Obchody Święta Policji (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich).
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Parafii św. Wawrzyńca. Dalsza część
obchodów odbyła się w Starostwie Powiatowym, gdzie policjanci otrzymali
wyróżnienia i nagrody. Były też mianowania na kolejne stopnie służbowe.

01.08.2018

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.
Dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o
godz. 17:00 na 3 minuty załączone zostały syreny alarmowe.

11.08.2018

Festyn z okazji 60-lecia LKS „Czarni” Kalinów-Kalinowice (boisko w
Kalinowie).

15.08.2018

Powitanie uczestników 42. Opolskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
W środę, 15 sierpnia, mieszkańcy Strzelec Opolskich podejmowali pielgrzymów
uczestniczących w 42. Opolskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę.
Pątnicy idący w opolskim strumieniu pielgrzymki skorzystali z gościnności
strzelczan i odpoczywali na obozowisku przygotowanym na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kozielskiej.
Do pielgrzymujących dołączyli strzeleccy pątnicy i wraz z nimi wyruszyli w
dalszą drogę na Jasną Górę.

15.08.2018

X rocznica tornada – Błotnica Strzelecka.
10 lat temu 15 sierpnia 2008 roku niespodziewany żywioł przetoczył się przez
kilka podstrzeleckich miejscowości pozostawiając na swojej drodze zniszczenia
o niespotykanej wcześniej w naszym regionie skali. Cztery miejscowości
dotkliwie odczuły niszczycielską siłę tornada, wśród nich Błotnica Strzelecka,
której wielu mieszkańców w ów feralny dzień straciło dorobek życia.
W dziesięć lat po tamtych wydarzeniach, w Błotnicy Strzeleckiej, mieszkańcy,
strażacy i wszyscy ludzie zaangażowani wówczas w akcję niesienia pomocy
poszkodowanym spotkali się na placu przed miejscową remizą OSP, aby
przypomnieć atmosferę dni po kataklizmie a przede wszystkim raz jeszcze
podziękować tym, którzy przyszli z pomocą mieszkańcom zniszczonej
miejscowości.

31.08.2018

Rocznica podpisania porozumień sierpniowych – złożenie kwiatów pod
pomnikiem kapelana Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki.

31.08.2018

Spotkanie „Opolska Mama wspiera aktywne kobiety” (Gogolin, Restauracja
„Karolinka”)
Organizatorem spotkania, które odbyło się w ramach inicjatywy OPOLSKA
MAMA MA MOC był Marszałek Województwa Opolskiego.

01.09.2018

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP.
W rocznicę wybuchu II wojny światowej obchodzony jest Dzień Weterana Walk
o Niepodległość RP. Podczas uroczystości zorganizowanej z tej okazji,
przedstawiciele władz gminy Strzelce Opolskie złożyli symboliczne wiązanki pod
pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy.

01.09.2018

Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)

01.09.2018

Pogrzeb śp. ks. Andrzeja Kowolika, proboszcza Parafii św. Michała w
Rozmierzy.
Ks. Kowolik zginął tragicznie 26 sierpnia, w wypadku samochodowym. Od ponad
30 lat był proboszczem Parafii w Rozmierzy.
Był wielkim orędownikiem partnerstwa pomiędzy Strzelcami, a Banderą.
Wspierał działania zmierzające do odnowienia i rozwoju kontaktów między
naszymi miastami.

02.09.2018

Jubileusz 40-lecia Ogrodu Działkowego „OAZA” przy ul. Gogolińskiej w
Strzelcach Op.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

07.09.2018

Odbiór zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O
Strzelce Opolskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie-Dolna”.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Koszt inwestycji – 2.649.188,10 zł, w tym dofinansowanie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w wys. 1.324.594,05 zł.

07.09.2018

Spotkanie dot. projektu „Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Na spotkaniu oprócz spraw bieżących związanych z prowadzonymi
termomodernizacjami planowane jest podjęcie kwestii możliwości zwiększenia
dofinansowania ww. projektu.
Podczas spotkania z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego p. Andrzej
Buły przewiduje się również prezentację założeń nowej perspektywy
programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

12.09.2018

Uroczystość Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów
(Ratusz, sala obrad Rady Miejskiej)
Zaproszeni Jubilaci:

13.09.2018

50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody:
1. Kaliciak Mieczysław i Aleksandra – Strzelce Opolskie,
2. Doros Kazimierz i Krystyna – Strzelce Opolskie,
3. Rzepka Norbert i Łucja– Płużnica Wielka,
4. Bekiersz Hubert i Magdalena – Niwki,
5. Derek Ryszard i Elżbieta – Strzelce Opolskie,
6. Czwodziński Kazimierz i Anna – Strzelce Opolskie,
7. Klampko Zygfryd i Stanisława – Strzelce Opolskie,
8. Lachacz Czesław i Krystyna - Strzelce Opolskie,
9. Derewecki Sławomir i Henryka – Strzelce Op. (żona zmarła)
10. Kupka Walenty i Anna – Sucha (mąż zmarł)
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody:
11. Furgoł Augustyn i Anna – Szymiszów (żona zmarła)
65 lat pożycia małżeńskiego – Żelazne Gody:
12. Giendaż Józef i Edyta – Strzelce Opolskie.
Obchody jubileuszu 20-lecia działalności Środowi-skowego
Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Domu

22.09.2018

Uroczysta Msza Polowa w rocznicą masowej zbrodni dokonanej we wrześniu
1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych na
polanie „Hubertus” pomiędzy wsiami Barut a Dąbrówka gmina Wielowieś,
powiat gliwicki, woj. śląskie.

06.10.2018

Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia Zespołu Viva La Musica
(sala widowiskowa SOK)

08.10.2018

Jubileuszowa Gala „50 ciepłych lat” z okazji jubileuszu 50-lecia
ciepłownictwa w Opolu tj. Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

