
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
(17 PAŹDZIERNIKA – 14 LISTOPADA 2018 ROKU) 

FINANSE 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od 17 października do 14 listopada 2018 r. 
wydanych zostało 5 Zarządzeń finansowych:  

 
 Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2018 r. w 

sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie 
na rok 2018. 

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym budżetu stanowią konsekwencję 
Uchwały Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 
r . zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. 
 

 Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 października 2018 r. w 
sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. 

 
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 716.945,80 zł. Przesunięcia 
środków dotyczą Działów: 
 
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (12.619,80 zł) 
Zmiana dokonana na wniosek Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy oraz 
Kierownika Ref. Inwestycyjno-Technicznego niezbędna była w związku z realizacją zadania pn. 
„Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach 
Opolskich”. 
 
Zmiany w obrębie Działów Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz Dz. 710 – 
DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA na łączną kwotę 118.000,00 zł dokonane zostały na wniosek 
Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. a związane są m.in. z: 
pracami w zakresie przygotowania mieszkań gminnych do zasiedlenia, zapłatą podatku od 
nieruchomości oraz podatku od towarów i usług. 
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (573.815,00 zł) 
Przesunięcie środków dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w 
Strzelcach Opolskich związane jest z rozliczaniem zadań inwestycyjnych dotyczących 
termomodernizacji budynków przedszkoli - PP Nr 4, Nr 8 i Nr 9 w Strzelcach Opolskich. 

 
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (12.511,00 zł) 
Zmiana w planie wydatków dokonana została na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego a 
związana jest z przeprowadzonymi w dniu 21 października br. wyborami samorządowymi, w 
szczególności z wydatkowaniem środków przeznaczonych na obsługę obwodowych komisji 
wyborczych oraz organizacją prac w lokalach wyborczych. 

 Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 października 2018r. w 
sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 



 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia tegorocznego budżetu gminy o kwotę 1.558.414,32 zł, co 
stanowi skutek otrzymanych dotacji: 
 

KWOTA  
DOTACJI 

(ZŁ)  

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW 

3.983,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacanie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy 
oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w 
części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147                   
ust. 7 ustawy. 

39.963,00 
115.570,00 

24.000  środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 
3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł 
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. 

20.000  środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o 
systemie oświaty. 

8.995  środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i 
materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom  w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. 

147.660  środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członów 
gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych za 
przygotowanie i przeprowadzenie I tury głosowania. 

- 38.000 zmiany dokonano, celem dostosowania planu dotacji na rok 2018 do 
rzeczywistego wykonania przez gminy zadań objętych ustawami: prawo o 
aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy                                       
o dowodach osobistych. 

27.738 zmiany dokonano w celu podwyższenia dotacji na uczestnika 
Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku ze zmianą od 1 
października 2018 r. kryteriów dochodowych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r.  oraz 
na podwyższenie dotacji zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej. 

4.289,94 dotacja celowa na IV kwartał 2018 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat 
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

1.409,38 środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 
oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

1.202.806 środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

1.558.414,32 OGÓŁEM 
 Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2018 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 
 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 261.595,69 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych przez gminę dotacji: 

 



KWOTA 
DOTACJI 

PRZEZNACZENIE 

18.050 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. na 
zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, w ramach realizacji 
programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 

242.406,69 środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu, poniesionych    w tym zakresie przez gminę 

1.139 zwiększenie stanowi skutek zwiększonej liczby wydanych przez gminy 
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

261.595,69 OGÓŁEM 
 
 Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 października 2018 r. w 

sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.  
 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 22.673,00 zł. 
Przesunięcia środków dotyczą Działów: 

 
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (10.000,00 zł) 
Przesunięcie na kwotę 10.000,00 zł dokonane zostało na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 
Obsługi Jednostek w Strzelcach Op. a związane jest z kosztami ponoszonymi na systemy 
informatyczne wspomagające zarządzanie systemem edukacji gminnej.  
 
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (8.000,00 zł) 
Zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 8.000,00 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora 
Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek a związane są z kosztami wywozu odpadów komunalnych, 
jak również z realizacją form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (1.900,00 zł) 
Przesunięcie w obrębie ww. Działu dokonane zostało na wniosek Kierownika Ref. Organizacji, w 
celu prawidłowej realizacji bieżących zadań referatu. 
 
DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA (1.573,00 zł) 
 Zmiana w planie wydatków dokonana została na wniosek Kierownika Referatu Organizacji, 
przesunięcie środków związane jest z przeprowadzonymi w dniu 21 października br. wyborami 
samorządowymi (koszty związane z przechowywaniem depozytu, do czasu przekazania do 
Archiwum Państwowego).  
 
DZ. 855 - RODZINA (1.200,00 zł) 
Zmiana w planie wydatków dokonana została na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich, w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z USTAW Ą PRAWO ZAMÓWIE Ń 

PUBLICZNYCH  
Termin 

przetargu 
Przedmiot zamówienia 



19.10.2018 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości  
do 6 600 000 złotych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Strzelce Opolskie kredytu 
długoterminowego, do łącznej wysokości 6.600.000 zł, przeznaczonego na spłatę 
zobowiązań z tytułu planowanego deficytu. 
 
Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, 
złotowego, o łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 6 600 000 zł, pobieranego 
w transzach, w zależności od potrzeb z dostępnością do 31 grudnia 2018 r.  
 
Spłata kredytu przez okres do 10 lat, z karencją  
do 31 stycznia 2019 roku. 
 
Na przetarg wpłynęła 1 oferta złożona przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
(ul. Grzybowska 81; 00-844 Warszawa) który zaproponował marżę 0,58 % oraz 
prowizj ę 0,5 %. 
 
Oferta przyj ęta została do realizacji, w dniu 8 listopada miało miejsce 
podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania. 

 
 

PRZETARGI PUBLICZNE 
TERMIN 

PRZETARGU 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

22.10.2018 Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich. 
 
Przedmiot zamówienia - utworzenie 3 Miejskich Punktów Elektroodpadów 
składających się z fabrycznie nowych szaf do segregacji drobnych odpadów 
niebezpiecznych (żarówek, baterii, płyt CD/DVD, itp.), we wskazanej przez 
Zamawiającego lokalizacji (Osiedle Piatów Śl., Plac Targowy oraz centrum 
miasta). 
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-
edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą 
„Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020. 
 
Na przetarg wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę KAZAR Polska Sp. z o. o. z 
Warszawy. 
Firma zaoferowała wykonanie zadania za cenę 58.992,03 zł brutto. Oferta przyjęta 
została do realizacji. 

26.10.2018  Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich (Gmina 
Strzelce Opolskie jest partnerem projektu). 
 
Przedmiot zamówienia - wykonanie remontu i konserwacji zabytkowych obiektów 
sakralnych w Strzelcach Opolskich, w szczególności: 
 renowacja drewnianego kościoła cmentarnego św. Barbary przy ulicy 

Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich zgodnie z dokumentacją projektową i 
pozwoleniem na budowę (I część zamówienia);  

 wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz 
robót budowlanych związanych z remontem baszty, byłej kapliczki 
przedpogrzebowej, otoczenia (w tym naprawa zabytkowego muru i lapidarium) 
przy placu kościelnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu  i zagospodarowania 



bezpośredniego otoczenia kościoła cmentarnego Św. Barbary, zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (II część zamówienia). 

Postępowanie prowadzone było w tzw. procedurze z zachowaniem konkurencyjności 
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”). 
 
Na publiczne zaproszenie do składania ofert złożone zostały 2 oferty. Oferty 
złożyli:  
1) Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski  (ul. Wiejska 8; 47-143 Niezdrowice)  

 

2) Konsorcjum firm: 
1. Adamietz Sp. z o. o. (ul. Braci Prankel 1; 47-100 Strzelce Opolskie)  
2. OPEX S.A. (ul. Ozimska 153; 45-309 Opole) 

Korzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Adamietz Sp z o. o. (leader) 
oraz Opex Spółka Akcyjna (partner), które zaoferowało wykonanie zadania za 
cenę 1 726 000 zł.  
 
Oferta została przyjęta do realizacji – w dniu 5 listopada miało miejsce 
podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 

 
INWESTYCJE  

 
ZADANIA W REALIZACJI 

 
•  „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - 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, ogrodzenie), 

− modernizację miejskiego systemu oświetlenia ulicznego (aktualnie prowadzone są prace na ul. 
Krakowskiej) 

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. 
 
Odbiór techniczny wraz z uroczystym otwarciem przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum 
„Parkuj i Jed ź” w mieście Strzelce Opolskie realizowanego w ramach projektu „Poprawa 
jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim dofinansowanego z RPO 
Województwa Opolskiego na lata 2011-2020 planowany jest w najbliższy piątek – 16 listopada 
(o godz. 9.00). 
 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
 Prace prowadzone są w miarę występujących potrzeb. 
Wartość robót została określona na 43 000 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 Wo. 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 powstaje 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. 
Stan zaawansowania prac: zakończone zostały roboty budowlane trzeciego piętra ze stropem. 
Prowadzone są prace na strychu (ściany, wieńce i kominy). Trwają przygotowania do 
układania więźby dachowej. 

 
•  „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.  
Wartość inwestycji wynosi 1.117.500 złotych.  
Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 3 kwietnia 2017. Prowadzone są 
prace związane z montażem ławek, koszy, stojaków na rowery, tablic informacyjnych a także 
budek lęgowych dla ptaków, schronienia dla jeży i domków dla owadów. 

•  „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. 

• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” – drugi etap 
remontu oznakowania poziomego dróg wykonuje firma Usługi Malarskie Dariusz Bronder 
z Antoniowa. Wartość zaplanowanych do wykonania robót wynosi 25 668zł. 

•  „Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa – K. 
Koźle) w m. Szczepanek, ul. Strzelecka (dz. nr 75) – zjazd na działki 237/2 i 238/2” w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej – wykonawcą zadania jest Biuro Rachunkowo-
Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic.  
Wartość umowy 3.100,00 zł.  
 
 

•  „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego – 
rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie przy ul. Łąkowej”  – wykonawcą robót jest 
firma AKSBUD Sp. z o.o. ze Schodniej.  
W ramach zadanie powstanie pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze szatni sportowej. 
Wartość zadania wynosi 36 000,00 zł. 

•  „Remont wiat przystankowych” - naprawa uszkodzonego przystanku autobusowego w 
Szczepanku – remont wykona Zakład Murarsko-Płytkarski Kalla Piotr z Piotrówki.   
Wartość zaplanowanych do wykonania robót wynosi 12 300,00 zł.  

•  „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożył Zakład Projektowania i Nadzoru 
Robót Budowlanych Marian Tomczyk z siedzibą w Strzelcach Opolskich.  
Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 3.813,00 złotych. 

•  „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej w 
Warmątowicach” – wykonawcą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego jest 
Firma Ogólnobudowlana Klaudii Moj z Błotnicy Strzeleckiej  



Wartość zaplanowanych do wykonania robót wyniesie 16 000,00 zł. 
 

• „Odbudowa kanalizacji deszczowej – odbudowa, czyszczenie i udrożnienie przepustów 
drogowych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wiejskiej w Kalinowie” (zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą robót za kwotę 18 850 złotych jest 
firma P.H.U. BEN – BUD z Osieka. 
 

• „Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych w 
Szymiszowie Osiedlu” - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą 
robót jest firma P.H.U. ELEKTRO – KRAFT Mariana Melicha z Centawy  za kwotę 10 900,00 
złotych. 
 

• „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – wykonawcą robót jest Firma 
Ogólnobudowlana Klaudii Moj z Błotnicy Strzeleckiej. Zadanie obejmuje remont WC oraz 
wykonanie wiaty. 
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 96.200,00 złotych. 
 

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w 
Strzelcach Op.”  – aktualizacja dokumentacji projektowej – realizatorem zadania jest jednostka 
projektowa I.W.K. PROJ. Brzeziński Mirosław z Opola.  
Umowna wartość opracowania wyniesie 3 600,00 zł. 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 
 

• „Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 
do nowych uwarunkowań prawnych” - wykonawcą robót była firma P.H.U. BEN-BUD 
Beniamin Hurek z Osieka. W ramach zadania, którego wartość wyniosła 50.000 zł wykonano 20 
miejsc postojowych. 

• „Przeglądy okresowe dróg” – przeglądy okresowe roczne przeprowadziło Biuro Badawczo-
Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 
17 822,70 złotych. Przeglądom poddano odcinki dróg gminnych o łącznej długości około 130 
kilometrów. 
 

• „Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Osieckiej 12a w Strzelcach 
Opolskich (Sołectwo Farska Kolonia)”. Wykonawcą robót była firma P.H.U. „BEN-BUD” 
Beniamin Hurek z Osieka.  
Wartość zadania wyniosła 17 850,00 zł. 

 
•  „Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania był Zakład 

Prefabrykacji Materiałów Budowlanych Henryk Walczak ze Strzelec Opolskich.  
W ramach zadania utwardzono teren na długości około 200mb. Wartość wykonanych robót wynosi 
91.700 zł. 

 
• „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego osiedla J. Rychla w Strzelcach 

Opolskich” - wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. J. Rychla obejmującej swym 
zakresem układ drogowy wraz z miejscami postojowymi oraz drogi pożarowe przy budynkach 2, 
4, 6, 8, 10 i 12. Autorem koncepcji jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „Grosik”.  
Wartość opracowania wyniosła 9.102,00 złotych. 
 

• „Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Niwki – droga 
transportu rolnego w kierunku Poznowic (przysiółek Sława)”– zadanie którego realizatorem 
była firma BENBUD z Osieka obejmowało remont drogi transportu rolnego o dł. około 900m.  
Wartość wykonanych robót wynosi 46 000 zł. 

 



GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO ŚCI  

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

19.10.2018 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 nieruchomosć przeznaczona jest pod 
zabudowę wielorodzinną. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.400.000 zł +23%VAT. 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia przedmiotowej nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
Postanowiłem o odstąpieniu od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości oraz 
o wszczęciu procedury zmierzającej do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego ww. nieruchomość celem 
przeznaczenia jej pod usługi z zakresu sportu i rekreacji. 

22.10.2018 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 do sprzedaży 
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.500.000 zł netto + 23% VAT. 
 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości I ustny przetarg 
nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - II ustny przetarg 
nieograniczony, z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej w wys. 
1.500.000zł netto (+23% VAT). 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 

22.11.2018 III 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  

oraz 
działki nr 579/14 z mapy 4 o pow. 0,0585ha, na której położone są dwa budynki 
gospodarcze przeznaczone do rozbiórki i studnia kopana o średnicy 2,5 m i 
głębokości 30m.  
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położona jest 
nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno-usługową.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł. 
 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o 
podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 



24.01.2019 III 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 dzailaki nr 4062/31 objeta jest „Miejscowym planem zagospodarownaia 
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Strzelców 
Bytomskich” i oznaczona symbolami P1 i P2, a także w niewielkiej części 
KD1D1/2 oraz „Miesjcowym 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, sklady i 
magazyny. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto + 23% VAT. 

 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH ORAZ GARA ŻY 
 

TERMIN 
PRZETRAGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

30.10.2018  
 

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu  użytkowego 
znajdującego się w budynku polożonym w Strzelcach Op. przy ul. 
Dąbrowskiego 14 (lokal skladający się z 3 pomieszczeń o ogólnej pow. 
użytkowej 53,50m2; były sklep ZŁOTA RYBKA). 

 
W lokalu może być prowadzona działalność administracyjno-biurowa, 
usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem 
sprzedaży odzieży używanej i salonów gier. 
 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
wynosiła 20zł + 23% VAT. 
 
Z uwagi na brak chętnych do najmu lokalu, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
 
Na najem nieruchomości ogłoszony zostanie II przetarg nieograniczony, z 
zachowaniem dotych-czasowych warunków najmu tj. z miesięczną stawką 
czynszu wywoławczego w wysokości 20zł+23%VAT.  

08.11.2018 
 
(godz.10.00.)  

III przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32B o powierzchni użytkowej 
16,40m2, oznaczonego symbolem 2G.  
 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
garażu wynosiła 5,30zł + 23% VAT  
 
Z uwagi na brak chętnych do najmu garażu, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
 
Na najem garażu ogłoszony zostanie kolejny przetarg z zachowaniem 
dotychczasowych warunków tj. ze stawką czynszu wywoławczego za 1m2 
powierzchni garażu tj.  5,30zł + 23%VAT. 

08.11.2018 
 
(godz. 11.00.) 

III przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni 
użytkowej 23,40m2 położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Mickiewicza 13 oznaczonego symbolem G.  
 



Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
garażu wynosiła 5,30zł + 23% VAT. 
 
Z uwagi na brak chętnych do najmu garażu, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
 
Na najem garażu ogłoszony zostanie kolejny przetarg z zachowaniem 
dotychczasowych warunków tj. ze stawką czynszu wywoławczego za 1m2 
powierzchni garażu tj.  5,30zł + 23%VAT. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
 W dniu 9 listopada zatwierdzona została lista wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia 

umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Strzelce Opolskie w II półroczu 2018 r. 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 175 złożonych i uaktualnionych do dnia 
30.09.2018 r. wniosków o najem mieszkania, z czego: 
- 38 z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego, w tym 19 do lokalu socjalnego, 
- 93 bez pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego, 
- 44 wnioski dotyczą zamiany mieszkania komunalnego. 

 
W dalszej kolejności wnioski były analizowane przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej. 
Przy wyborze wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie, 
brane były dodatkowe aspekty (tj. sytuacja rodzinna wnioskodawców, czas oczekiwania na 
mieszkanie, liczba wolnych lokali, powierzchnia i ich stan techniczny).  
Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy Społecznej i 
GZMK wskazała 8 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie listy. 
Zgodnie z wymogiem wynikającym z Uchwały nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie w okresie od 19 października 2018 r. do 2 
listopada 2018 r. projekt listy podany był do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego oraz umieszczony na 
stronie internetowej GZMK) 
W czasie podania projektu listy do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne pisemne uwagi 
i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej listy.  
 
Wobec powyższego dokonałem zatwierdzenia listy, w wersji zgodnej z jej wcześniejszym 
projektem. 

KONKURSY NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO, 
W ZAMIAN ZA PRAWO JEGO NAJMU 

 
TERMIN 

KONKURSU 
PRZEDMIOT KONKURSU 

20.11.2018  Konkurs na remont lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. 
Powstańców Śl. 4/4 w Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 
59,60 m2, w tym mieszkalnej 27,90 m2), 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. 



 
Oferty wraz z zaświadczeniami o dochodach oraz sposobie wykonania i 
finansowania remontu należy składać w Gminnym Zarządzie Mienia 
Komunalnego w terminie do dnia 20.11.2018 r. 
 
Informacji nt. zakresu remontu udzielają pracownicy Referatu Inwestycyjno-
Remontowego Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach 
Opolskich. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA  
 Gmina Strzelce Opolskie, jako beneficjent pośredniczący zamierza ubiegać się o dofinansowanie 

ze środków UE w ramach ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji.  
 

Dofinansowanie jako konkurs został ogłoszony przez Marszałka Województwa Opolskiego.  
Gminy będą mogły składać swoje wnioski do 10 grudnia 2018 r.  
 
Mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie mogą ubiegać się o 68 % dotacji (w tym 34% UE, 34% 
Gmina) na: 
1) wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku 

budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków 
wielorodzinnych) na ekologiczne źródła ciepła. 

2) likwidacj ę indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci 
gazowych. 

 
W ramach przystąpienia do projektu w październiku mieszkańcy Gminy składali Deklaracje 
uczestnictwa.  
Łącznie wpłynęło w terminie 130 deklaracji (1 deklaracja została złożona po terminie i wpisana 
została do projektu jako rezerwowa).  
 
Łączna suma wstępnie oszacowanych kosztów kwalifikowanych z deklaracji wynosi 3.826.390,59 
zł (podział kosztów: Gmina 34% = 1.300.972,80 zł, Urząd Marszałkowski = 1.300.972,80 zł, wkład 
własny = 1 224 444,99 zł). 
 

Mieszkańcy gminy zainteresowani są następującymi inwestycjami: 
Nr Rodzaj inwestycji Ilość 

chętnych 
Szacowany koszt 

1 

Montaż pieca gazowego /podłączenie do sieci gazowej 

36 729 800,00 zł 

2 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 2 30 000,00 zł 

3 Montaż ogrzewania elektrycznego 8 394 000,00 zł 

4 Wymianę na kocioł klasy 5 na biomasę (pelet) 27 638 136,00 zł 

5 Wymianę na kocioł klasy 5 na ekogroszek 35 673 454,60 zł 

6 Kolektory słoneczne 5 127 000,00 zł 

7 Instalację fotowoltaiczną 28 1 819 000,00 zł 

Ilość ankiet z podziałem na miejscowości przedstawiała się następująco: 
 

Miejscowość Ilość ankiet 
Strzelce Opolskie 49 



Kadłub 21 

Osiek 4 

Sucha 5 

Dziewkowice 2 
Rożniątów 4 

Szymiszów  12 

Szczepanek 17 

Błotnica Strzelecka 3 

Brzezina 1 

Grodzisko 3 

Kalinowice 2 

Rozmierka 4 

Rozmierz 2 

Warmątowice 1 

Razem 130 

 
Kolejnym etapem przed złożeniem wniosku będzie wykonanie audytu energetycznego dla każdej 
lokalizacji oraz opracowanie Specyfikacji Warunków Inwestycji.  
Wniosek Gminy złożony zostanie pomiędzy 3 a 10 grudnia 2018 r. 

INICJATYWY GOSPODARCZE 
 

 Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia odbędzie się w naszym 
mieście Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Tegoroczny Jarmark zorganizowany zostanie na Placu Myśliwca przed ratuszem w dniach 14-
16 grudnia. 
 
Wszystkich wystawców chętnych do udziału i prowadzenia działalności handlowej podczas 
Jarmarku serdecznie zapraszamy, termin dokonywania zgłoszeń - do dnia 20 listopada.  

 
 

 Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na realizację zadania "Prowadzenie targowiska 
miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2019 roku".  
 
Termin składania ofert upływa w dniu jutrzejszym - 15 listopada o godz. 15.00. 

 
Zarządzanie targowiskiem miejskim obejmuje w szczególności właściwe prowadzenie targowiska, 
tj. administrowanie i utrzymanie całej nieruchomości (w tym budynku administracyjnego wraz z 
szaletami, straganów, płyty targowiska i parkingów) w stanie niepogorszonym.  
 
Ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zakresu zamówienia wypłacane będzie miesięcznie. 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zarządca targowiska jest inkasentem opłaty targowej z prowizją 
w wysokości 5% zebranych kwot. 
 

 Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, czyli żądana odpłatność za zarządzanie. 
 

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 
 w październiku na terenie gminy zostały przeprowadzone mobilne zbiórki elektroodpadów, w 

trakcie których zebrano ponad 10 ton odpadów (w tym z miasta Strzelce Opolskie – ok. 3 ton).  



 
 6 listopada rozpoczęła się trzecia, ostatnia w tym roku mobilna zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. 
 

 na dzień 09 listopada 2018 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 
 2013 rok – 4 980 zł, procent ściągalności – 99,8 % 
 2014 rok – 19 665 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
 2015 rok – 16 838 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
 2016 rok – 23 916 zł, procent ściągalności – 99,5 % 
 2017 rok – 41 720 zł, procent ściągalności – 99,2 % 
 I – IX.2018 rok – 133 568 zł, procent ściągalności – 96,5 % 

 
 w październiku wysłano 509 upomnień wzywających do uregulowania opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2018r. na 
łączną kwotę należności głównej 73.917 zł. 

 
 sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Według stanu na 09 listopada przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 1.261 tytułów 
wykonawczych na kwotę należności głównej 513 971 zł, z czego do wyegzekwowania pozostało 
ok. 120 779 zł. 

 wzorem lat ubiegłych, rozpoczęły się przygotowania do akcji „Elektrochoinka”.  
Akcja, której  celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie postępowania z 
elektroodpadami polegać będzie na przekazywaniu przez mieszkańców gminy zużytych elektro 
sprzętów, w zamian za drzewko świerkowe w doniczce, z możliwością zagospodarowania go w 
swoim domowym ogródku.  
 
W ramach akcji, która przeprowadzona zostanie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego tj. 
w dniach 14 -16 grudnia 2018 r. planuje się rozdać wśród mieszkańców około 300 szt. drzewek. 
 

OŚWIATA  
 Uroczystość podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2017/2018. 

 
W październiku odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo szkół, na 
Najbardziej Usportowioną Szkołę Gminy Strzelce Opolskie w roku szkolnym 2017/2018. 
Punktacja prowadzona była w trzech kategoriach: 
 
 Szkoły Podstawowe Liga „A” Igrzyska Dzieci 

miejsce I - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich, 
 

 Szkoły Podstawowe Liga „B” Igrzyska Dzieci 
miejsce I – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku, 
 

 Gimnazja + klasy gimnazjalne + kl. VII PSP Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
miejsce I – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich. 

 
 
 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Krew darem życia – ratujmy razem”. 

 
9 listopada 2018 roku, podsumowano konkurs plastyczny „Krew darem życia – ratujmy 
razem”.  
Na konkurs wpłynęły 243 prace uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Strzelce Opolskie (w 
tym prace z: Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Grodzisku).  
Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni i wyróżnieni. 

 



 Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
 
We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie odbyły 
się uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
 
Na uwagę zasługują zwłaszcza: 

 
 Sztafeta pływacka - „Bicie rekordu dla Niepodległej”  zorganizowana przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2 w Strzelcach Opolskich. Udział w zawodach wzięło 100 uczniów, którzy 
przepłynęli 5 km w czasie 22 minut i 55 sekund. 

 
 Odsłonięcie tablicy upamiętniaj ącej 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 

Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach.  
W przedsięwzięcie zaangażowali się wszyscy rodzice i cała połeczność lokalna. 

 

 Halowy Turniej Piłki No żnej z okazji Odzyskania Niepodległości, Organizatorem imprezy 
był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, goszczący w dniach od 9 do 11 listopada delegację z 
Holic (24 sportowców i 6 opiekunów). 

 

 konkurs plastyczny „Tutaj żyję, tutaj rosnę, kocham swoją Ojczyznę Polskę” 
organizatorem, którego było Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich – 
impreza objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 
W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola z gminy Strzelce Opolskie.  
Wyłoniono: I miejsce (PP w Rozmierce) i dwa II miejsca (PP nr 4 i 10 w Strzelcach Opolskich). 

 
 I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Kraina, która w sercu się zaczyna” – impreza 

objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.  
W festiwalu, który zorganizowany został przez Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej 
uczestniczyły wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Strzelce Opolskie. 

 
 

11 listopada na placówkach oświatowych zawisły biało-czerwone flagi przekazane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 

 

 Akcja Młodzieżowej Rady Gminy. 
 

Młodzieżowa Rada Gminy Strzelce Opolskie ogłosiła dzień 26 października Dniem 
Ochrony Życia pod Wodą.  

Celem działania było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony oceanów, mórz, zasobów 
morskich oraz wykorzystanie ich w sposób zrównoważony.  

W szkołach odbyły się: prelekcje, zajęcia plastyczne, happeningi, zajęcia na wysypisku śmieci 
PSZOK EKO BOX w Szymiszowie, konkursy tematyczne. Zorganizowane imprezy wpisały się 
w realizację wojewódzkich działań w ramach priorytetu 14 – Zrównoważony rozwój.  

 

KADRY  
 
 
 Zgodnie z wymogiem wynikającym z przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, 

informuj ę, iż osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych: zastępcy burmistrza, 
skarbnik, sekretarz, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, kierownicy 



jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną 
osobą prawną – łącznie 44 osoby, dopełniły przedmiotowego obowiązku. 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe złożone zostały: 
1) do dnia 30 kwietnia, według stanu majątku na dzień 31 grudnia 2017 roku  
2) w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia, 
3) w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracy. 
 

Oświadczenia majątkowe złożone zostały w terminie i w komplecie.  
Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała 
naruszeń przepisów prawa.   
 

Jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym przekazałem do właściwych urzędów skarbowych. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu i Krapkowicach, 
poinformowali mnie o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 
składanych do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 
rozwiązania umowy o pracę, nie stwierdzając nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich stwierdził nieprawidłowości w 
złożonych oświadczeniach, które zawierały błędy formalne polegające na niepodaniu:  
 kwoty dochodu z gospodarstwa rolnego,  
 warunków na jaki zaciągnięto pożyczki, kredyty i nie określenie w związku z jakim zderzeniem 

powstały zobowiązania, 
 tytułu prawnego do domu i innych nieruchomości,  
 nazwiska rodowego,  
 niezaparafowaniu poszczególnych stron oświadczenia.  
Wskazane nieprawidłowości w oświadczeniach nie dały podstaw do wszczęcia postępowania. 
 
Oświadczenia zostały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego.  

SPRAWY RÓŻNE  
 
 W dniach 8 – 31 października istniała możliwość zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady 

Seniorów w Strzelcach Opolskich. 
 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich (załącznik 
do Uchwały Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017r. w 
sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz nadania jej statutu), w 
skład Gminnej Rady Seniorów wchodzi od 9 do 15 członków powołanych przez Burmistrza 
Strzelec Opolskich spośród:  
a) przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie,  
b) przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty. 
 
Osoba starsza udzielająca poparcia, w dniu upływu terminu zgłaszania kandydatur do Rady musi 
mieć ukończone co najmniej 60 lat.  
 
W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 zgłoszeń, aktualnie trwa ich weryfikacja. 
 

 5 listopada ruszyły zapisy do tegorocznego XXIX Strzeleckiego Biegu Ulicznego im. 
Euzebiusza Ferta. 
 
Zgłoszenia do Biegu, który w tym roku odbędzie się 22 grudnia przyjmowane są na 
stronie  online.datasport.pl/zapisy oraz na www.maratonypolskie.pl do dnia 14 grudnia. 



 
Na dzień 13 listopada, chęć udziału w biegu zgłosiło 301 zawodników. 

 

KULTURA  
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, IMPREZY KULTURALNE: 

 

19.10.2018 „Alaska” - Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem (C@fe 
Kultura)  
 

26.10.2018 Wernisaż wystawy poplenerowej Ogólnopolskiego Pleneru malarskiego – 
„G ąsiorowice 2018” (C@fe Kultura) 
 

27.10.2018 IV Festiwal „Strzeleckie Ogrody Jazzowe - Anna Ruttar Trio  (C@fe 
Kultura)   
 

6.11.2018 Kino Visa – filmy „Biały kieł”, „Dywizion 303”, „Ze gar czarnoksiężnika”, 
„Kler”  (Sala Widowiskowa) 
 

10.11.2018 IV Festiwal „Strzeleckie Ogrody Jazzowe - Marta Król i Arek Gryko 
(C@fe Kultura)   
 

26.10.- 30.11. 
2018 

Wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – 
„G ąsiorowice 2018” (C@fe Kultura) 
 

13.11. – 20.12. 
2018 

„Wystawa poplenerowa Młodzieżowego Pleneru malarskiego 
„G ąsiorowice 2018” (Galeria SOK) 
 

 

W ramach cyklu BAJKOWA NIEDZIELA w dniach 28 pa ździernika oraz 4 listopada odbyły się 
projekcje filmów animowanych dla najmłodszych.  

INNE WYDARZENIA 
 

20.10.2018 Uroczystość zakończenia sezonu lotowego ’18 Oddziału Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych Strzelce Opolskie (Warmątowice Restauracja „U 
Jana) 
 

21.10.2018  Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. 
 
W niedzielę, 21 października, wybrano władze Gminy na kolejną, pięcioletnią 
kadencję. Wyniki wyborów wskazują, że mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie 
opowiedzieli się za kontynuacją polityki prowadzonej przez samorząd w mijającej 
kadencji. 
W nowej Radzie Miejskiej 11 mandatów uzyskali kandydaci koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego Ziemia Strzelecka – Mała Ojczyzna, 4 mandaty - KWW 
Mniejszość Niemiecka, 3 mandaty - KWW Koalicja Obywatelska (PO + 
Nowoczesna) 2 mandaty – KWW Prawo i Sprawiedliwość oraz 1 mandat KWW 
SLD Lewica Razem. 
W składzie rady pojawiło się ośmioro nowych radnych, w tym dwóch, którzy 
mają już doświadczenie w pracy samorządowej.  
Wybrano także radnych do samorządu szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 



Wskaźnik frekwencji wyborczej w gminie wyniósł 44,81%. 
 

25.10.2018 XVIII Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny Stadion” (Kielce). 
 
Konferencja zorganizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej zgromadziła 
przedstawicieli świata sportu, klubów piłkarskich oraz podmiotów publicznych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych. 
Tematyka konferencji dotyczyła poprawy bezpieczeństwa podczas meczów 
piłki no żnej na polskich stadionach. W tym roku szczególną uwagę poświęcono 
zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków pirotechnicznych podczas 
masowych imprez sportowych oraz odpowiedzialności, jaka w tym zakresie 
spoczywa na organizatorach. 
W panelu dyskusyjnym dotyczącym organizacji i bezpieczeństwa meczów 
piłkarskich wzięli udział: Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew 
Boniek, Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk oraz były reprezentant 
Polski w piłce nożnej Jan Tomaszewski. 
Zwieńczeniem konferencji była gala Fair Play, podczas której wr ęczono 
wyróżnienia za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach 
piłkarskich.  
Gmina Strzelce Opolskie jako jedyna z województwa opolskiego otrzymała 
wyróżnienie za inwestowanie w rozwój infrastruktury zwiększającej 
bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej.  
Pamiątkowy dyplom z rąk Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka odebrał 
Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa.  

26.10.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Strzelcach Op.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za okres 9 m-cy 2018; 
 rozpatrzenie informacji o wynikach przetargów dotyczących oczyszczalni 
ścieków; 

 analizę strat na ściekach wodociągowych - źródła, przyczyny; 
 rozpatrzenie informacji o przebiegu postępowań windykacyjnych. 

26.10.2018 Obchody Dnia Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie. 

27.10.2018 Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego). 

27.10.2018 Uroczyste obchody 70-lecia Koła Łowieckiego Nr 1 „JELEŃ” w Strzelcach 
Opolskich 

05.11.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 informację nt. realizacji zabudowy szeregowej; 
 ocenę przygotowania do akcji Zima 2018/2019; 
 ocenę stanu technicznego sprzętu do realizacji zadań spółki; 
 analizę wyników ekonomiczno-finansowych; 
 informację Zarządu za okres wrzesień-październik 2018r. 

11.11.2018 
 
 

Test wiedzy historycznej (hala Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 
Kozielskiej w Strzelcach Opolskich) 
 
Test zorganizowany został w ramach projektu STRZELECCY PRYMUSI DO 
ODPOWIEDZI realizowanego przez grupę nieformalną Łowcy Prymusów oraz 



Gminę Strzelce Opolskie. a dofinansowanego w konkursie grantowym „Działaj 
lokalnie 2018”.  
 
W teście udział wzięło ponad 30 osób. 
 

11.11.2018 Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Doroczne obchody Święta Niepodległości miały w tym roku - w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, wyjątkowy wymiar. Uroczyste 
składanie biało-czerwonych wieńców i wiązanek pod pomnikiem pamięci 
ofiar wojen i przemocy i mszę św. w intencji Ojczyzny zwieńczył koncert 
polskiej śpiewaczki operetkowej, musicalowej i operowej Grażyny 
Brodzińskiej. 

Koncert współfinansowany był przez Gminę Strzelce Opolskie, Starostwo 
Powiatowe oraz Kronospan OSB Sp. z o.o. 

Również 11 listopada zorganizowany został Otwarty Turniej Tenisa 
Stołowego z okazji Święta Niepodległości. 
Organizatorem imprezy, która odbyła się w Hali Sportowej  
przy Pl. Żeromskiego w Strzelcach Opolskich był Referat Sportu i Rekreacji.  
Do turnieju zgłosiło się 26 zawodników w tym 5 dzieci.  
 

Zwycięzcy za miejsca I – III w kategorii dorosłych otrzymali dyplomy i 
puchary zaś dzieci  nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 

15.11.2018 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala Rady Miejskiej) 
 

1.  
16.11.2018 XIV Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowi-skowych Domów 

Samopomocy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. 
 

21.11.2018  
godz. 12.00 

I sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich VIII kadencji 
 
Porządek sesji zwołanej na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w 
Opolu III z dnia 5 listopada 2018 r. obejmuje: 
1. Otwarcie sesji; 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze; 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych; 
4. Stwierdzenie kworum; 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 
6. Wybór Przewodniczącego Rady; 
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady; 
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez 

niego ślubowania; 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.  
 

23.11.2018 Uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi (Ratusz, sala Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich) 
 

27.11.2018  Narada sołtysów. 



28.11.2018  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego VIII kadencji 
(Opole). 
Porządek posiedzenia obejmuje m.in.: wybór władz Związku, podjęcie uchwały 
w sprawie kierunków działania Zarządu ZGŚO w VIII kadencji tj. w latach 2019-
2023, uchwały w sprawie budżetu ZGŚO na 2019 rok oraz uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wysokości i terminów składki rocznej gmin członkowskich na 
rzecz ZGŚO.  
 

 Jako Szef Obrony Cywilnej informuję, iż od 14 do 15 listopada 2018r. (termin zapasowy 16 
listopada 2018r.), w ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE SAREX 18/II, których 
organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie mogą zostać załączone syreny alarmowe. 
 
Wyemitowane mogą zostać sygnały: 
 OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut 
 ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.  


