SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(14 – 30 LISTOPADA 2018 ROKU)

FINANSE

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od 14
listopada 2018 r. wydane zostały następujące Zarządzenia finansowe:

do

30

 Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na rok 2019 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022.
W dniu 15 listopada projekt Uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na
rok 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
Opolskie na lata 2019-2022 przekazane zostały Radzie Miejskiej w Strzelcach
Opolskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
Projekt budżetu na rok 2019 sporządzony został zgodnie z procedurą
określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z
dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nadprojektem uchwały budżetowej.
Przy jego opracowywaniu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:
 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 informacji
Ministra
Finansów
(pismo
z
dnia
12.10.2018
r.
Nr ST3.4750.41.2018) w sprawie informacji o przyjętych założeniach do
projektu ustawy budżetowej na 2019 r. określającej: planowane kwoty
subwencji ogólnej, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach
podatku dochodowego od osób fizycznych
 informacji
Wojewody
Opolskiego
(pismo
z
dnia
25.10.2018r.
L.dz. Nr FB. I.3110.18.2018.ML) o planowanych na 2019 rok kwotach dotacji.
Projekt budżetu gminy na rok 2019, sporządzony według posiadanych informacji
ustala następująco planowane wartości:
DOCHODY OGÓŁEM w kwocie
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 119.265.000,00zł

130.800.000,00zł

w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w wysokości (zlecone) 22.982.875,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.535.000,00zł
WYDATKI OGÓŁEM w kwocie 140.300.000,00zł
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie
119.140.000,00zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
52.504.147,75zł
- dotacje udzielane przez gminę 9.169.530,00zł
- wydatki na obsługę długu
220.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w kwocie (zlecone) 22.982.875,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21.160.000,00zł
PRZYCHODY OGÓŁEM w kwocie 12.225.000,00zł
w tym:
- z pożyczek i kredytów krajowych
9.500.000,00zł
2.725.000,00zł
- z tytułu wolnych środków
ROZCHODY OGÓŁEM w kwocie
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych

2.725.000,00zł
2.725.000,00zł

PLANOWANY DEFICYT
(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie: 9.500.000,00zł
Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki
zaciągane na rynku krajowym do kwoty: 9.500.000zł.
 Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 listopada
2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę
389.860,00 zł.
Przesunięcia środków finansowych dokonane zostały odpowiednio na
wniosek Kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Dyrektora Gminnego
Zarządu Mienia Komunalnego, Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek,
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej), jak i kierowników komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego (Kierownika Referatu AdministracyjnoGospodarczego, Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Wojskowych, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień).
Wprowadzone zmiany w planie wydatków związane są z procedurą zamykania
roku budżetowego 2018, niezbędne były w celu prawidłowej realizacji zadań.
Związane są m.in. z:

 wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia przez gminę gruntów od osób fizycznych,
z przeznaczeniem pod drogi gminne;
 utrzymaniem zasobu nieruchomości gminnych (opłaty za zimną wodę, opłaty za
gospodarowanie nieruchomościami, koszty eksmisji, odszkodowania za
niedostarczenie lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym wyrokiem
sądowym);
 koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego
z adaptacją poddasza w obiekcie remizy OSP Rozmierka;
 realizacją bieżących zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
 wykonaniem aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Strzelce Opolskie”.
 Zarządzenie
Nr
10/2018
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i
celowej.
Zarządzenie dotyczy:
• częściowego rozdysponowania rezerwy celowej ustalonej w § 8 Uchwały Nr
XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok w kwocie
1.100.000,00 zł
Środki rozdysponowane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu
Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
oraz
wynagrodzenia
i
pochodne
dla
pracowników
oświacie
niepedagogicznych.
• częściowego rozdysponowana rezerwy ogólnej ustalonej w § 7 powołanej
wyżej uchwały w kwocie 99.400,00 zł:
 74.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty nabyte
przez Gminę od osób fizycznych, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
 25.400,00 zł – na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji,
w tym 18.400,00 zł, z przeznaczeniem na organizację XXIX Strzeleckiego
Biegu Ulicznego im. Euzebiusza Ferta oraz 7.000,00 zł na zakup nagród dla
zwycięzców Biegu.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
SKŁADANIA
OFERT
30.11.2018 Uruchomienie
i
eksploatacja
systemu
monitorowania
i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanym

z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w
piecach/kotłach domowych w gminie Strzelce Opolskie.
System będzie obejmować sieć pomiarową 20 czujników do
badania jakości powietrza na terenie gminy Strzelce Opolskie, w
tym 15 czujników stacjonarnych do badania stężeń pyłu PM10 i
PM 2,5 oraz 5 czujników mobilnych do badania stężeń substancji
wskaźnikowych dla spalania odpadów. Każdy z czujników
powinien mierzyć także temperaturę oraz wilgotność powietrza,
umożliwiając tym samym obserwacje podłoża meteorologicznego
badanej sytuacji. Montaż czujników w docelowych miejscach będzie
poprzedzony minimum 14-dniową kalibracją urządzeń mierzących
stężenie pyłów przy wybranej przez wykonawcę stacji Państwowego
Monitoringu Środowiska.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Kompleksowa
kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z
zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”
4.12.2018

5.12.2018

Bieżące
zaopatrywanie
Urzędu
Miejskiego
w Strzelcach Opolskich
w materiały
eksploatacyjne
do drukarek i kserokopiarek określonego asortymentu.
Zakres zamówienia obejmuje zaopatrywanie w 2019 roku
Zamawiającego w materiały eksploatacyjne (tusze lub tonery) do
drukarek i kserokopiarek oraz odbiór zużytych pojemników po
tuszach i tonerach.
Bieżące zaopatrywanie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op.
w artykuły papiernicze określonego asortymentu.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę w roku 2019 artykułów
papierniczych (tj. papieru kserograficznego A5, A4 i A3, papier
kolorowy A4 i A3, kopert białych samoprzylepnych C6, B5 i C4, kopert
białych samoprzylepnych DL, kopert białych RBD E-4, segregatorów
A-4 75 mm i 50 mm (laminowane, dźwigniowe) oraz skoroszytów
oczkowych A-4 (sztywne-plastikowe, pełne i ½), teczki A4 zamykane
na gumkę, pudła archiwizacyjne, karton ozdobny A4 (biały,
kremowy), bloki biurowe w kratkę A4, zakładki indeksujące, karteczki
samoprzylepne, zakreślacze, korektory, klej biurowy, przekładki
kartonowe, płyty CD i DVD, koszulki foliowe A-4, tusz do pieczęci
gumowych, wałek barwiący IR 40T B/R, pasek skoroszytowy, folia do
laminacji A4 i A3, zszywacz biurowy, foliopis dwustronny, okładki do
bindowania).

INWESTYCJE

ZADANIA W REALIZACJI
• „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”:

− wybudowano drogę gminną łączącą ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego
wraz z miejscami postojowymi po obu jej stronach oraz chodnikiem
i ścieżką pieszorowerową, oświetlenie, monitoring oraz infrastrukturę
towarzyszącą (zieleń, mała architektura, toaleta publiczna, punkt ładowania
samochodów elektrycznych), trwają prace wykończeniowe w budynku publicznej
toalety,
− na ukończeniu jest również modernizacja miejskiego systemu oświetlenia
ulicznego, m.in.:
 uporządkowano i zoptymalizowano system oświetlenia ulicznego wzdłuż
ul. Karkowskiej,
 wykonano oświetlenie uliczne w ul. Wałowej i Kościuszki.
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.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO
WO 2014-2020, działanie 3.1.1. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej” kwotą
1.548.365 zł.
• „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 podpiwniczeniem.
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 związane z deskowaniem konstrukcji
dachu, prace instalacyjne na poszczególnych kondygnacjach).
• „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 Nr POIS.02.05.00-00-0082/16-00 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.
• „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.

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Op. –

•

•

•

•

•

odmulenie rowów” – wykonawcą robót będzie firma Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.
Wartość zaplanowanych do wykonania robót: 28 000 złotych.
„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 Ogólnobudowlaną Klaudii Moj z Błotnicy
Strzeleckiej.
Wartość zaplanowanych do wykonania robót wyniesie 16 000,00 zł.
„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 wynosi 3 600,00 zł.
„Miejsca postojowe w ciągu ulicy. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach
Opolskich (w rejonie mieszkań chronionych i Publicznego Przedszkola Nr 8) –
wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Joachim Spyra z
Błotnicy Strzeleckiej.
Wartość robót wynikająca z umowy wynosi 14 900 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE

• „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 była firma P.H.U. BEN – BUD z Osieka.
• „Remont wiat przystankowych” - naprawa uszkodzonego przystanku
autobusowego w Szczepanku – zadanie zrealizował Zakład Murarsko-Płytkarski
Kalla Piotr z Piotrówki.
Wartość wykonanych robót wynosi 12 300,00 zł.
• „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 opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania
było Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic.
Wartość wykonanych prac projektowych wynosi 3 100,00 zł.
• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” –
drugi etap malowania poziomego dróg wykonała firma Usługi Malarskie Dariusz
Bronder z Antoniowa.
Wartość wykonanych robót wyniosła 14 500zł.
• „Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów
oświetleniowych w Szymiszowie Osiedlu” - zadanie realizowane w ramach
funduszu sołeckiego.
Wykonawcą robót była firma P.H.U. ELEKTRO – KRAFT Mariana Melicha z Centawy
za kwotę 10 900,00 złotych.
• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (ul. Dworcowa) w Błotnicy
Strzeleckiej” – zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego
na wykonanie którego Gmina Strzelce Opolskie przyznała dotację w wysokości
50 000 złotych.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU
PRZETARGU
22.11.2018 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 34.
Nieruchomość składa się z działki nr 575 z mapy 4 o pow. 0,0414ha,
zabudowanej
zabytkowym
budynkiem
mieszkalnogospodarczym 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 wynosiła 100.000 zł.
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od
podatku VAT.
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości,
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Procedura sprzedaży nieruchomośći zostanie ponowiona.

PRZETARGI OGŁOSZONE
24.01.2019

14.02.2019

18.02.2019

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 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.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto
(+23%VAT).
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza
Wielkiego.
Nieruchomość obejmuje działki nr 5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 z
mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona
jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto
(+ 23% VAT).
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej
położonej
w
Strzelcach
Opolskich
przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26.
Nieruchomość obejmuje działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha
zabudowaną budynkiem byłego przedszkolao powierzchni
całkowitej 533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6 o
pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce
Opolskie, podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są
usługi oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast

równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi
użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł. Zgodnie z
ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż
działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT. Natomiast
sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty
podatku VAT w wysokości 23%.

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY

TERMIN
PRZETRAGU
05.12.2018

PRZEDMIOT PRZETARGU
II 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 administracyjnobiurowa, usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z
wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.

05.12.2018

05.12.2018

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni
użytkowej wynosi 20zł + 23% VAT.
IV 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 wynosi 5,30zł + 23% VAT
IV 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 wynosi 5,30zł + 23% VAT.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 Negatywnym wynikiem zakończył się 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 mogły wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego
lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki
mieszkaniowe.
W wyznaczonym terminie tj.
nie została złożona żadna oferta.

do

dnia

20.11.2018

r.

na

konkurs

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.
W
październiku zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość złożenia
deklaracji uczestnictwa w programie.
Ogółem w wyznaczonym terminie wpłynęło 130 deklaracji (1 deklaracja została
złożona po terminie i wpisana została do projektu jako rezerwowa).
kwalifikowanych
Łączna suma wstępnie oszacowanych kosztów
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).
Aktualnie, aż do końca listopada u wszystkich wnioskodawców, którzy
zadeklarowali udział w programie robiony jest audyt przez niezależnego
audytora energetycznego. Kolejnym etapem, będzie opracowanie Specyfikacji
Warunków Inwestycji.
Termin
składania
przez
gminy
(z 10 grudnia 2018r.) na 10 stycznia 2019r.

wniosków

został

zmieniony

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r.
skargi kasacyjnej Gminy Strzelce Opolskie od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn.. akt II SA/Op
111/18 w sprawie ze skargi Gminy Strzelce Opolskie na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. nr
IN.I.743.118.2017.MK w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego:
 uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu w Opolu;

 zasądził od Wojewody Opolskiego na rzecz gminy Strzelce Opolskie kwotę
240 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.
 Dnia 2 listopada 2018 r. Wojewoda Opolski wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Nr IN.I.743.75.2018.MK, w którym stwierdził nieważność w całości Uchwały
Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina postanowiła
zaskarżyć w całości ww. rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
 W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 30 października
2018 r. (poz. 3006) ogłoszona została
zmiana „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”,
uchwalona przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich dnia 17 października 2018
r. (Uchwała Nr LII/430/2018).
Zmieniony plan wszedł w życie w dniu dzisiejszym - 30 listopada 2018 r.

INICJATYWY GOSPODARCZE
 Od dłuższego czasu pozytywnie kształtuje się w powiecie strzeleckim stopa
bezrobocia.
W ciągu roku stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim spadła o 0,2%.
Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego
na koniec października 2018 r.

POWIAT
brzeski

STOPA BEZROBOCIA
8,4 %

głubczycki

9,1 %

kędzierzyńsko-kozielski

7,5 %

kluczborski

6,7 %

krapkowicki

4,9 %

namysłowski

7,1 %

nyski

7,4 %

oleski

4,2 %

opolski

6,3 %

prudnicki

8,2 %

strzelecki

4,7 %

MIASTO OPOLE

3,2 %

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

5,9 %

POLSKA

5,7 %

Według stanu na koniec października, w gminie Strzelce Opolskie jest
563 osób bezrobotnych, czyli o 29 mniej niż w październiku 2017.
 W dniu 15 listopada upłynął termin składania ofert na realizację zadania
"Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w
Strzelcach Opolskich w 2019 roku".
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.
Jedynym kryterium oceny oferty była cena, czyli żądana odpłatność za
zarządzanie.
W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek z
Żędowic, która zaoferowała kwotę 2450 zł brutto/miesięcznie.
 W dniach 14-16 grudnia odbędzie się w Strzelcach Opolskich coroczny
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Jarmark odbędzie się na Placu Myśliwca przed tutejszym ratuszem.
Będzie krótszy niż w poprzednich latach, za to wypełniony bogatym
programem artystycznym

Na scenie zaprezentują się gwiazdy, m.in.: Grzegorz Wilk, Mariusz Kalaga oraz
Mirek Jędrowski. Do tego wiele zespołów i chórów, w tym również lokalne, jak: De
Gustibus, orkiestra dęta OSP, Sursum Corda i inni.
Będą stoiska ze świątecznym asortymentem, kulinarne rarytasy, grzane wino i
pachnące słodkości zadowolą każdego.
W niedzielę 16 grudnia zapraszamy na dzień z Niną Nocoń i świąteczne gotowanie
z Remigiuszem Rączką.
Wszystkich najmłodszych zachęcamy do odwiedzenia żywej szopki i udziału w
warsztatach strojenia bombek, rzeźbienia w lodzie czy pieczenia pierniczków z
Remigiuszem Rączką.
Dla dzieci udostępniona będzie bezpłatna karuzela.
Całość Jarmarku Bożonarodzeniowego zwieńczy świąteczny pokaz LED SHOW.
Szczegóły już wkrótce na plakatach, ulotkach oraz w internecie.

GOSPODARKA ODPADAMI
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami
komunalnymi:
1. Na dzień 28.11.2018 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata:
− 2013 rok – 4 251 zł, procent ściągalności – 99,8 %
− 2014 rok – 19 510 zł, procent ściągalności – 99,6 %
− 2015 rok – 16 749 zł, procent ściągalności – 99,6 %
− 2016 rok – 24 081 zł, procent ściągalności – 99,5 %
− 2017 rok – 39 569 zł, procent ściągalności – 99,2 %
− I – X.2018 rok – 99 806 zł, procent ściągalności – 97,6 %
2. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Według stanu na 28.11.2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie
1 323 tytuły wykonawcze na kwotę należności głównej 530 615 zł, z czego do
wyegzekwowania pozostało ok. 137 291 zł.
3. Od 18 października do 28 listopada 2018 r. br. do Referatu Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 16 nowych oraz
148 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Wzorem lat ubiegłych, w dniu 15 grudnia przeprowadzona zostanie
akcja „Elektrochoinka”.
Akcja, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Strzelce
Opolskie w zakresie postępowania z elektroodpadami odbędzie się 15 grudnia, w
godz. 9.00 -14.00 przy strzeleckim Ratuszu.
W ramach akcji, mieszkańcy w zamian za przekazany zużyty elektrosprzęt
otrzymają drzewko świerkowe w doniczce (z możliwością zagospodarowania go w
swoim domowym ogródku).
W ramach akcji planuje się rozdać 300 szt. drzewek.

ROLNICTWO

 We wtorek 27 listopada w ratuszu odbyła się cykliczna narada z sołtysami
gminy Strzelce Opolskie.
Podczas spotkania:
 przedstawiono skrócony plan działania gminy na najbliższe lata.
 omówiono
tematy
związane
z finansami
sołectw,
przygotowaniem
do zimowego utrzymania dróg i przypomniano zasady dotyczące sprzątania
przez właścicieli nieruchomości chodników wzdłuż swoich nieruchomości;
 podsumowano imprezy i festyny organizowane przez sołectwa w 2018 roku,
a szczególnie podziękowano za udane dożynki gminne w Ligocie Dolnej.
Pojawiły się również zapowiedzi przyszłorocznych festynów.
 omówiono propozycje planowanych zmian w statutach sołectw gminy Strzelce
Opolskie oraz procedurę ich wdrożenia.
Na zakończenie przedstawiono realizację zadań z zakresu rolnictwa
w 2018 roku.
 Z dniem 16 listopada 2018 roku dobiegła końca procedura szacowania strat
spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych.
Po weryfikacji zgłoszeń w terenie, Komisja z Gminy Strzelce Opolskie dokonała
oględzin i sporządzono protokoły szacowania strat, które zostały przekazane do
weryfikacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim i oddane rolnikom.
W trakcie prowadzenia procedury zmieniono Rozporządzenia wykonawcze oraz
Ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które znacząco wpłynęły na rezultat
prac komisji terenowej.
Ze złożonych 161 wniosków producentów rolnych sporządzono protokoły na
mocy których wnioskujący otrzymali rekompensaty strat spowodowanych
przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Łącznie producenci rolni z terenu Gminy Strzelce Opolskie otrzymali
rekompensaty w kwocie ponad 900 000 zł.

OŚWIATA
 Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o dofinansowanie w 2019 roku
zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Wniosek dotyczy zakupu książek dla 3 szkół podstawowych: Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 7, Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie.
Całkowity koszt zakupu książek, zgodnie z wnioskiem to kwota
33.100 zł (w tym dotacja w kwocie: 26.480 zł, wkład własny gminy: 6.620 zł).

Pozostałe jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Strzelce Opolskie
otrzymały dofinansowanie w roku 2015 i 2017.
 We wszystkich przedszkolach publicznych Gminy Strzelce Opolskie
przeprowadzone zostały konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej:
 konkurs „Środowisko Moja Sprawa, Segregacja To Zabawa”, - organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich.
 Konkurs
„EKO
KOT”
–
organizator
Przedszkole
Publiczne
w Dziewkowicach.
 21 listopada Młodzieżowa Rada Gminy Strzelce Opolskie wzięła udział w
symulacji zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Udział
w debacie wzięła młodzież ze Strzelec Opolskich, Opola i Białorusi.
 16 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie (7 uczniów z
PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, 2 uczennice z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich,
4 uczniów z PSP w Błotnicy Strzeleckiej oraz 3 uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Suchej) wyróżnionych zostało w konkursie „Opolska Mama ma
moc” (wyróżnienia w kategoriach: plakat, wiersz, opowiadanie).
Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
w Opolu.
SPRAWY RÓŻNE
 W dniach 17-18 listopada w strzeleckim ratuszu rozegrane zostały
dwa duże turnieje szachowe, organizowane wspólnie przez Gminę
oraz Opolski Związek Szachowy.
Zawody miały rangę mistrzostw województwa opolskiego, a nasi zawodnicy
wywalczyli w nich trzy medale.
W sobotę 17 listopada rozegrano Otwarte Mistrzostwa Województwa
Opolskiego w
konkurencji
szachów
błyskawicznych
(tzw.
partie
dziesięciominutowe).
W mistrzostwach udział wzięło 38 zawodników.
W niedzielę 18 listopada odbył się tradycyjny Memoriał Franciszka
Prochownika, będący jednocześnie Otwartymi Mistrzostwami Województwa
Opolskiego w konkurencji szachów szybkich (tzw. partie półgodzinne).
W turnieju startowało 64 zawodników.
Franciszek Prochownik (1934 - 2007) był najwybitniejszym szachistą
Opolszczyzny drugiej połowy XX wieku. Uczestnik finałów indywidualnych
Mistrzostw Polski w latach 1955, 1970, 1974, 1975, 1976, 1977.
Reprezentował barwy Polski na drużynowych Akademickich Mistrzostwach Świata
w Lyonie w roku 1955. Przez 30 lat był liderem najlepszego opolskiego klubu
szachowego "Kolejarza" Opole, następnie grał w "Szachu" Kędzierzyn-Koźle i
"Strzelcu" Strzelce Opolskie.
Franciszek Prochownik mieszkał przez prawie pół wieku w Strzelcach Opolskich,
pracując na stanowiskach kierowniczych w fabryce Agromet. Przez lata prowadził
szkółkę szachową w strzeleckim domu kultury.

Szczegółowe informacje nt. obydwu ww. imprez dostępne są na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl
 W dniu 23 listopada, na drugą kadencję, powołana została Gminna Rada
Seniorów w Strzelcach Opolskich.
Skład nowo powołanej Rady Seniorów, której kadencja trwać będzie 4 lata
przedstawia się następująco:
1) Barłóg Bożena,
2) Górska Jadwiga,
3) Izworska Krystyna,
4) Jaskólska Genowefa,
5) Kłoda Franciszek,
6) Kowalczyk Jan,
7) Michalak Czesław,
8) Prochownik – Malewska Barbara,
9) Salamon Zofia,
10) Starzec Ludmiła,
11) Starowicz Tadeusz,
12) Stroczyk Tarlińska Janina,
13) Szulc Danuta,
14) Wnuk Janusz.
Sprawę reguluje Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach
Opolskich.
Zgodnie ze statutem, Rada Seniorów ma zapewnić osobom starszym wpływ
na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w ramach tworzenia warunków
do
pobudzania
aktywności
obywatelskiej
osób
starszych.
Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla organów gminy
Strzelce Opolskie w sprawach dotyczących osób starszych.
Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.
Pierwsza sesja nowo powołanej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 12
grudnia.

SPORT
 W dniu 5 listopada na stronie internetowej Maratonów Polskich
oraz Datasport zostały uruchomione zapisy do XXIX Strzeleckiego Biegu
Ulicznego im. Euzebiusza Ferta. Informacje na temat biegu widnieją również na
stronie www.strzelceopolskie.pl oraz na portalu facebook Gmina Strzelce Opolskie.
Wytyczono limit uczestników na 1000 osób. Podobnie jak w roku
ubiegłym zostaje pobierana opłata startowa od zawodników w wysokości
30 zł w pełni przeznaczona na pakiet startowy.

Zwolnieni z opłaty startowej są tylko i wyłącznie członkowie strzeleckiej sekcji
biegowej działającej przy Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w
Strzelcach Opolskich oraz przedstawiciele z miast partnerskich.
Termin zapisów do udziału w biegu upływa 14.12.2018r.
Na dzień 29.11.2018r. zgłoszonych jest 570 zawodników zaś
opłaconych 232. Lista osób opłaconych jest na bieżąco uzupełniana zgodnie z
wpłatami.
Wśród zgłoszonych osób znajdują się 2 zawodników z zagranicy: z Ukrainy
oraz z Kenii.
Wszystkich Radnych Gminy Strzelce Opolskie zapraszamy
do udziału w XI Biegu VIP-ów który odbędzie się o godz.10.45 na dystansie
ok. 500m; start na ulicy Mickiewicza przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
(byłe Publiczne Gimnazjum nr 2).
Bieg główny na dystansie 15 km, rozpocznie się o godz.11.00.
Wręczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakończenie biegu planowane jest o
godz.14.15 w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34.
 Począwszy od końca października Referat Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich prowadzi cykl rozgrywek Amatorskiej
Gminnej Ligi Piłki Siatkowej dla Dorosłych, w której udział bierze sześć
drużyn.
Spotkania odbywają się wg oficjalnych przepisów gry w siatkówkę PZPS.
Drużyny rywalizują między sobą w weekendowych spotkaniach,
po których na koniec sezonu na podstawie tabeli końcowej zostanie
wyłoniony zwycięzca.
 Imprezy
organizowane
przez
Referat
Sportu
i
Rekreacji
w najbliższym czasie:

08.12.2018

09.12.2018

OTWARTY
BARBÓRKOWY
TURNIEJ
TENISA
STOŁOWEGO (Hala sportowa przy Pl. Żeromskiego
w Strzelcach Op.)
MIKOŁAJKI NA SPORTOWO – gry i zabawy sportowe
rekreacyjne (Hala sportowa przy Pl. Żeromskiego
w Strzelcach Op.)

KULTURA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA, IMPREZY KULTURALNE:
17.11.2018
18.11.2018

18.11.2018

„STRAUSS” GALA OPERETKOWA - w wyk. Joanny Wojtaszek –
sopran, Kamila Karolczuka - tenor (sala widowiskowa)
Bajkowa niedziela – projekcja filmu animowanego dla dzieci
(C@fe Kultura)
„Mrożona papuga” – spektakl Teatru Korez (sala widowiskowa)

22.11.2018
23-25.11.
2018

Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem, autorem
książek dla dzieci. (sala widowiskowa)
48. STRZELECKIE SPOTKANIA AMATORSKICH TEATRÓW
LALEK
 Przegląd Ogólnopolski (sala widowiskowa)
Po raz 48 spotkali się w Strzelcach Opolskich animatorzy kultury
związani z ruchem amatorskich teatrów lalek.
Z zaproszenia do udziału w tegorocznej edycji Strzeleckich
Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek
skorzystały teatry
lalkarskie z całej Polski, a festiwal odbywał się pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
i Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca.
Wsparcia imprezie udzielił Mecenas Kultury Karol Cebula, od
wielu lat związany ze strzeleckim festiwalem.
W trakcie tegorocznych Strzeleckich Spotkań Amatorskich
Teatrów Lalek przedstawienia zaprezentowało 8 teatrów
lalkarskich:
1) Teatr Lalkowy „Przytulanka” ze Stalowej Woli
2) Zespół Teatralny „Faska” z Piotrówki
3) Grupa Teatralna „Tradycja” z Rozmierzy
4) Szkolny Teatrzyk „Gałganek” z Luboszyc
5) Teatr „Jak w ulu” z Zabrza
6) Grupa Teatralna „Lalkarze” ze Spytkowic k. Nowego Targu
(grupa młodsza)
7) Teatr „Galimatias” z Żabna koło Tarnowa
8) Grupa Teatralna „Lalkarze” ze Spytkowic k. Nowego Targu
(grupa starsza)
Wyniki 48. Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek:
 I miejsce - Szkolny Teatrzyk „Gałganek” z Luboszyc za spektakl
„Niech żyją dzieci”
ex aequo
 I miejsce - Grupa teatralna „Lalkarze” ze Spytkowic za spektakl
„Zimowa opowieść” (grupa młodsza)
 II miejsce - „Teatr jak w ulu” z Zabrza za spektakl „Ach, ta Aurelka!”

25.11.2018

Nagroda specjalna przyznana została dla grupy teatralnej
„Lalkarze” ze Spytkowic (grupa starsza) - za ciekawą formę
musicalową podejmująca arcyważny problem w spektaklu
„Dopalaczom mówimy - nie”.
IV FESTIWAL – „STRZELECKIE OGRODY JAZZOWE”
- „Back to School” – koncert Kuby Badacha i zespołu MaBaSo
(sala widowiskowa)

IMPREZY ZAPLANOWANE NA GRUDZIEŃ

01.12.2018

Koncert zespołu MIKROMUSIC (sala widowiskowa)

02.12.2018
07.12.2018

08.12.2018

09.12.2018
20.12.2018
28.12.2018
23.12.2018
31.12.2018

GDZIE JESTEŚ MIKOŁAJU ?” - przedstawienie dla dzieci
w wyk. DUO-FIX (sala widowiskowa)
„SPOTKANIA Z KRESAMI”– prelekcja Tomasza Kuby
Kozłowskiego pt. „Na kresowym talerzu… smaki i smaczki z ziem
wschodnich dawnej Rzeczpospolitej” (sala widowiskowa).
THE SOUND PACK – koncert kwartetu wokalnego w ramach IV
Festiwalu
Jazzowego
Strzeleckie
Ogrody
Jazzowe
(C@fe Kultura)
BAJKOWA NIEDZIELA – projekcja filmu animowanego
dla dzieci (C@fe Kultura)
KONCERT ŚWIĄTECZNY
w wyk. ”SINGING SOK”
(sala widowiskowa)
NATALIA KUKULSKA – koncert kolęd i pastorałek
(Kościół pw. św. Wawrzyńca)
BAJKOWA NIEDZIELA
–
– projekcja filmu animowanego
dla dzieci (C@fe Kultura)
KONCERT SYLWESTROWY – w wykonaniu Królewskiej
Orkiestry Salonowej „Brevis” z Ukrainy (sala widowiskowa)

WYSTAWY
26.10 - 31.12.
2018

Wystawa
Ogólnopolskiego
Pleneru
„Gąsiorowice 2018 ” (C@fe Kultura)

Malarskiego

-

13.11 - 23.12.
2018

„Wystawa poplenerowa Młodzieżowego Pleneru Malarskiego
-„Gąsiorowice 2018” (Galeria SOK)

16.11 - 31.12.
2018

Wystawa prac artystycznych uczestników projektu „Pieszo w
kierunku pasji” (Galeria SOK)
Realizatorem projektu jest Grupa nieformalna „Razem
dla seniorów” OPS Strzelce Opolskie.

INNE WYDARZENIA

15.11.2018

Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala Rady
Miejskiej)
Parom obchodzącym jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
przekazane zostały serdeczne życzenia i gratulacje.
Jubilatom Złotych Godów, oprócz życzeń przekazane zostały
medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość uświetnił występ zespołu "Sen".

16.11.2018

XIV Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych
Domów Samopomocy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich

(Hala Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kozielskiej w
Strzelcach Opolskich)
Wyniki turnieju:
I miejsce - ŚDS Sowczyce
II miejsce - ŚDS Strzelce Opolskie
III miejsce - ŚDS Namysłów
21.11.2018

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (Ratusz, sala
obrad Rady Miejskiej)

23.11.2018

Uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi (Ratusz,
sala Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich)
23 listopada 2018 roku w strzeleckim Ratuszu spotkali się
Honorowi Dawcy Krwi z terenu Strzelec Opolskich.
W spotkaniu wzięli udział: Prezes Oddziału PCK w Opolu Elwira
Bury, Prezes Rejonowego Oddziału HDK PCK Janusz Mogielnicki,
Monika Feret z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Zastępca
Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Lilianna Smaga,
Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Teresa Godowska,
nauczyciele, uczniowie z rodzicami, a przede wszystkim
krwiodawcy.
Spotkanie prowadził Prezes Strzeleckiego Klubu HDK PCK "Salus"
Edward Podgajny.
W trakcie spotkania wręczono honorowym krwiodawcom
odznaki i wyróżnienia. Dzieci odebrały nagrody za udział w
konkursie plastycznym poświęconym idei honorowego
krwiodawstwa.

24.11.2018

VI Mistrzostwa Szkół Wiejskich Gminy Strzelce Opolskie w
Pływaniu o Puchar Burmistrza (Centrum Rekreacji Wodnej i
Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich)
Zawody, organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza
Strzelec Opolskich, kolejny raz z rzędu wygrała szkoła z
Kadłuba.
Gratulujemy wszystkim uczniom wyników, a trenerom dziękujemy
za wspaniałe przygotowanie dzieci do startu.

25.11.2018

Test wiedzy geograficzno-przyrodniczej (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”.

28.11.2018

I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego
VIII kadencji (Opole).
Porządek posiedzenia obejmował 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

29.11.2018

ZGŚO na 2019 rok oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wysokości i terminów składki rocznej gmin członkowskich na rzecz
ZGŚO.
Spotkanie podsumowujące cykl konferencji regionalnych pod
patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej p. Elżbiety Rafalskiej „Pokonać bezdomność”.
Promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu
bezdomności (Warszawa, siedziba Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej).
W trakcie konferencji, miałem zaszczyt odebrać z rąk pani
minister Elżbiety Rafalskiej wyróżnienie Dobra praktyka
w zakresie osobom bezdomnym 2018 – przyznane za istotny
wkład w rozwój innowacyjnych form pomocy osobom
bezdomnym.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele strzeleckiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „BARKA” w Strzelcach Opolskich.
Informacja nt. realizowanych w Gminie Strzelce Opolskie
działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, jako
przykład
dobrej
praktyki
zamieszczona
została
w publikacji „Pokonać bezdomność. Dobre praktyki
w zakresie pomocy osobom bezdomnym” wydanej przez
Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności, a współfinansowaną przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

04.12.2018

IX Sportowy Dzień Przedszkolaka (Hala Sportowa Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Op.)

05.12.2018

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot.
akcji Zima.

05.12.2018

XIV
Minikonferencja
Wolontariatu
Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich)

05.12.2018
oraz
14.12.2018

Spotkania Barbórkowe Seniorów (Restauracja „U JANA”
Warmątowice)
Spotkania organizowane są w ramach Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zadania
„Spotkanie okolicznościowe i kulturalne promujące region i
tradycję”.
Walne
Zgromadzenie
Członków
Stowarzyszenia
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
(Kędzierzyn-Koźle)
W porządku m.in.:
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości stawki
członkowskiej na rok 2019 oraz terminów płatności;

06.12.2018

(Publiczna

Szkoła

 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego
na
rok 2019;
 podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Zarządu Stowarzyszenia.
14.12.2018 Roczna narada Ochotniczych Straży Pożarnych
i
Spotkanie Opłatkowe Strażaków (siedziba OSP Grodzisko)
 Dostojne jubileusze urodzin obchodziły w ostatnim czasie Panie:
 p. Katarzyna Klyszcz z Rozmierzy - 90 lat
 p Agnieszka Langer z Rożniątowa – 95 lat.

