
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 (31 GRUDNIA 2018 R. – 30 STYCZNIA 2019 R.) 

 

FINANSE 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od 31 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 

r. wydane zostały następujące Zarządzenia finansowe: 

 

1) Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.  

 

Zarządzenie obejmuje przesunięcie w planie wydatków w obrębie Dz. 750 – ADMNISTRACJA 

PUBLICZNA, Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 

1.000,00 zł. 

Powyższa zmiana dokonana została na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek a 

niezbędna była w związku z procedurą zamykania roku budżetowego 2018. 

 

2) Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu 

wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019. 

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem  

➢ ustalony został plan wykonawczy budżetu gminy Strzelce Opolskie  

na rok 2019, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej – dla zadań własnych, 

zadań zleconych oraz wynikających z zawartych porozumień – z podziałem na poszczególne 

jednostki; 

➢ przyjęty został plan finansowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i plany finansowe 

pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2019. 

 

Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 

3) Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.  

 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 1.544.650,00 zł. 

Zmian w tym zakresie dokonano odpowiednio na wniosek: 

 

➢ 12.500,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Budżetowego, w związku z obsługą bankową 

kredytu zaciągniętego przez gminę Strzelce Opolskie; 

 

➢ 29.150,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach 

Op. 

Zmiany w tym zakresie wynikają z rzeczywistych kosztów dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego jak i kosztów organizacji przez jednostki oświatowe form wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży w czasie ferii zimowych. 

 

➢ 1.500.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego, z 

przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz 

z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. 

zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich – budowa sieci wodociągowej kanalizacji 

sanitarnej”. 



Gmina Strzelce Opolskie zbywając działki budowlane na terenie tzw. zieleni miejskiej 

zobowiązała się do ich uzbrojenia oraz uwolnienia części działek od sieci na nich się 

znajdujących, kolidujących z realizacją zamierzeń inwestorów (nabywców). W związku z 

powyższym budowa sieci wodno-kanalizacyjnych jest realizacją zobowiązań wynikających z 

podpisanych umów. 

Zasadnym jest by równolegle prowadzić budowę ww. sieci z planowanym zadaniem 

obejmującym wykonanie dróg wraz z niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie), co w 

kontekście terminu rozliczenia otrzymanej dotacji na budowę układu komunikacyjnego może 

mieć wpływ na szybką i terminową całości zadania. 

 

➢ 3.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Wojskowych – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla Państwowej 

Straży Pożarnej. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

➢ 24 stycznia wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie 

„Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb bieżących 

remontów dróg oraz regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta 

i gminy Strzelce Opolskie. 

W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z następującego zakresu:  

➢ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną (z mechanicznym 

obcinaniem krawędzi),  

➢ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, 

➢ remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-

bitumicznej  

➢ remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych,  

➢ regulacja urządzeń podziemnych,  

➢ remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej,  

➢ wymiana krawężników,  

➢ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na zimno.  

Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie 

wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji. 

Termin składania ofert – do 8 lutego, do godz. 8.30  

PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

 

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – 

plac Żeromskiego” 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

projektu budowlanego i projektów wykonawczych: remontu i wymiany nawierzchni placu oraz 

otaczających go ulic i chodników, a także montażu instalacji nawadniającej zieleń na placu, 

oświetlenia ulicznego, monitoringu, odwodnienia placu i ulic oraz małej architektury wraz z 

adaptacją podziemi placu a także, iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i 

w Cafe Cultura. 

W postępowaniu udział wzięło 9 firm:  

1. LandAR Projects Sp. z o. o.  

2. INSTAL-TECH Marcin Marzec  



3. ARKONA Janusz Kotula  

4. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o. o.  

5. VOSTOK DESIGN Wojciech Gawinowski  

6. VITARO Sp. z o. o.  

7. Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o. o.  

8. Buława Sp. z o. o.  

9. GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o. o.  

 

Postępowanie zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną (109 000 zł) znacząco przewyższa 

kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (60 000 zł). 

 

2) Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania i odzyskiwania 

podatku VAT. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa podatkowego, w określonym poniżej 

zakresie: 

1) wsparcie dotyczące bieżących rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w zakresie wydatków 

roku budżetowego 2019,  

2) doradztwo podatkowe związane z odzyskaniem podatku VAT w zakresie wydatków roku 

budżetowego 2019.  

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 stycznia, termin składania ofert - do 5 lutego 2019, 

do godz. 10.10. 

 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy 

ul. Bocznicowej – „Program Twoje M”” – w ramach zadania powstaje budynek mieszkalny 

wielorodzinny 4 kondygnacyjny, 3 klatkowy z podpiwniczeniem.  

W budynku powstanie 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. 

• „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego – 

rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – w ramach zadania 

powstaje pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze szatni sportowej.  

Wartość inwestycji wynosi 36 000,00 zł. 

 

• „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 

– wartość projektu wynosi 3 813,00 złotych. 

 

• „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – zadanie obejmuje remont WC oraz 

wykonanie wiaty. Wartość robót wynosi 96 200,00 złotych. 

 

 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – przeprowadzono postępowanie zmierzające do 

wyłonienia wykonawcy zadania.  



Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. o.o. 

w Strzelcach Opolskich. Prace prowadzone będą w miarę występujących potrzeb. Wartość robót 

została określona  

na 40 000 złotych. 

• „Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich” – rozpoczęto procedurę zmierzającą 

do wyłonienia wykonawcy robót.  

Zakres zadania obejmuje konserwację niecki fontanny, pomnika Myśliwca, wymianę instalacji 

wodnej a także wykonanie iluminacji świetlnej fontanny. 

 

• „Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w 

Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej.  

Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe „EKOMEL” Spółka z o.o. z Opola. Wartość zadania wynosi 14 268 złotych. 

 

• „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach 

Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy, najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie 

Marcin Smardz z Opola.  

Wartość zadania wynosi 3 690 złotych. 

 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura” – w zakresie 

aktualizacji dokumentacji projektowej. Autorem opracowania, którego wartość ustalono na 

10 086 złotych będzie A.F. PROJEKT Adami Fidyka z Gliwic. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 

15.01.2019 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w 

Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną:  

 

Lp. Nr działki, z mapy 

powierzchnia 

cena wywoławcza 

netto 

stawka VAT 

1. 985/19 z mapy 3  

o pow. 0,0908 ha 

 

 

50.000 zł 23% 

2. 985/20 z mapy 3  

o pow. 0,0893 ha  

49.000 zł 23% 

 

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej 

wysokości, zarówno na działkę nr 985/19 i jak nr 985/20 wpłaciła 1 osoba, która 

dopuszczona została do udziału w przetargu. 

Po ustaleniu wysokości postąpienia, osoba ta nie zaoferowała postąpienia ponad 

cenę wywoławczą, zarówno w przypadku działki nr 985/19 jak i nr 985/20, co 

spowodowało, iż przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie II przetarg nieograniczony z 

zachowaniem cen wywoławczych w dotychczasowej wysokości.  

 



17.01.2019 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 2 (o pow. 29,30m2), 

położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15 wraz z udziałem w 

gruncie (część działki nr 243/2  z mapy 2 o pow. 0, 2193ha).  

 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Op. z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce 

Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, z późn. zm., garaże 

położone na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym mogą być 

sprzedawane wyłącznie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w 

tym budynku.  Zatem przetarg ograniczony został do właścicieli lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Opolskiej 15 w Strzelcach Op.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17.000 zł.  

Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od 

towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 

 

Do przetargu przystąpili Państwo Renata i Marek Domagała (zamieszkali przy 

ul. Opolskiej 15/2 w Strzelcach Op.), którzy uznani zostali za nabywcę 

nieruchomości objętej przetargiem za cenę 17.200 zł.  

24.01.2019 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Strzelcach Opolskich  u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej.  

 

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę gminną nr 4062/31 z mapy 18  

o pow. 3,0255ha, 

 

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 wynosiła 1.500.000 zł netto (+23%VAT). 

 

Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg zakończył 

się wynikiem negatywnym. 

 

PRZETARGI OGŁOSZONE 

 

14.02.2019 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). 

 

18.02.2019  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 przedszkola o 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.  

Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako 

WILLA, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu.  

Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w strefie „B”- ochrony 

konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych. 

 

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 przedszkole, 

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%.  

 

 

➢ 1 stycznia 2019r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Należna z tego tytułu dotychczasowemu właścicielowi 

opłata w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu 

przekształcenia, wnoszona będzie przez okres 20 lat. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr III/12/2018 z 19 grudnia 2018r. 

udzielane będą następujące bonifikaty: 

 

1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 

przekształcenie; 

2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu; 

 

3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu; 

 

4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu; 

 

5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu; 

 

6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

➢ Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 stycznia 2019 r. ustalone 

zostały, jako obowiązujące od dnia 1 czerwca 2019 r. następujące stawki czynszu: 

 

✓ stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 5,50 zł/1 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu (obecnie 5,30 zł/1 m2). 



Stawka, o której mowa wyżej ulegać będzie zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z tabelą nr 7 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

✓ stawka czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 1,71 zł/1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu (obecnie 1,64 zł/1 m2). 

 

Ustalone nowe stawki czynszu zgodne są z zasadami polityki czynszowej zawartymi w Wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 – 2021 

(Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017r. w 

sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2017- 2021). 

Zgodnie z powołanym wyżej programem, stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych wynosząca 

obecnie 5,30 zł/m2 powinna w 2019r. ulec zmianie i wzrosnąć do 5,50 zł/m2 (o 0,20 zł).  

W tej sytuacji stawka czynszu za lokal socjalny będzie podlegać wzrostowi odpowiednio do najniższej 

stawki czynszu za lokal mieszkalny, czyli z 1,64 zł do 1,71 zł/m2 (o 0,07 zł).  

 

➢ Nieskutecznym, z uwagi na brak zainteresowanych zakończył się konkurs (konkurs ogłoszony 

po raz drugi) na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego 

własność Gminy Strzelce Opolskie, 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, 

składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc., przedpokoju i spiżarni), 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. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 

➢ Na dzień 25 stycznia 2019 roku kwota zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosiła 

kolejno za lata: 

− 2013 rok – 4 106 zł, procent ściągalności – 99,8 % 

− 2014 rok – 18 503 zł, procent ściągalności – 99,6 % 

− 2015 rok – 15 658 zł, procent ściągalności – 99,7 % 

− 2016 rok – 22 885 zł, procent ściągalności – 99,5 % 

− 2017 rok – 34 544 zł, procent ściągalności – 99,3 % 

− 2018 rok – 104167 zł, procent ściągalności – 97,9 % 

 

➢ Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Według stanu na 25 stycznia 2019 r. do Urzędu Skarbowego przekazano łącznie 1408 tytułów 

wykonawczych za okres od lipca 2013 do czerwca 2018 na kwotę należności głównej 552 330 zł.  

Na dzień 25 stycznia 2019 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok. 152 

946 zł. 

 

➢ Od początku roku do 25 stycznia do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi wpłynęło 29 nowych oraz 169 korekt deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Na bieżąco drukowane i wydawane są blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rok 2019 r. (wydrukowano 627 blankietów). 

 

➢ Wzorem lat ubiegłych organizowana jest zbiórka choinek.  



Drzewka odbierane będą na życzenie mieszkańców, w styczniu i w lutym. Terminy zbiórek dla 

całej Gminy są zbieżne z terminami odbioru odpadów biodegradowalnych w ww. miesiącach.  

Mieszkańcy o zbiórce zostali powiadomieni poprzez lokalne media, media społecznościowe, strony 

internetowe oraz sołtysów. 

➢ Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wraz z placówkami 

oświatowymi prowadzonymi przez gminę Strzelce Opolskie prowadzi działania edukacyjne 

w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Do referatu wpłynęło 15 projektów edukacyjnych.  

Projekty edukacyjne złożone przez placówki oświatowe zweryfikowane zostały pod względem 

celowości projektu tj.:  

• zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska oraz sposobów   ich zapobiegania, 

• uświadamianie konieczności ograniczania produkcji odpadów komunalnych, 

• kształtowanie nawyku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

  

Koszt dofinansowania programów edukacyjnych w 2019 roku wyniesie 18 900 zł. 

 

INICJATYWY GOSPODARCZE 

  

➢ Po raz 28. Opolska Izba Gospodarcza uhonorowała osoby zasłużone dla regionu przyznając im 

Laury Umiejętności i Kompetencji. 

 

Nagroda przyznawana jest raz w roku za miniony rok lub za całokształt pracy i osiągnięć.  

 

Wśród nagrodzonych znalazły się firmy i osoby związane z Gminą Strzelce Opolskie: 

 

Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji: 

 

✓ Jan Mika właściciel firmy „Zakład Produkcji Okien „DREWNOPLAST” Jan Mika ze 

Strzelec Opolskich 

✓ Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu Adamietz Sp. z o.o. – właściciel firmy Adamietz z o.o. 

ze Strzelec Opolskich 

✓ TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna ze Strzelec Opolskich 

 

 

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2018, Kategoria Pro Publico Bono: 

✓ Mieczysław Wojtaszek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2018, Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo: 

✓ PPO Przedsiębiorstwo Państwowe ze Strzelec Opolskich. 

 

➢ Stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim na koniec 2018 r. - 5,1%. Na koniec 2017 było to 

5,4%. 

 

W gminie Strzelce Opolskie na koniec 2018 r. liczba bezrobotnych to 605 osób. Dla porównania 

na koniec roku 2017 było to 669 osób. 

 

ROLNICTWO 

➢ W dniu 25 stycznia (po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11 

stycznia 2019r.) weszły w życie podjęte na poprzedniej sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie 

statutów sołectw, co umożliwia przeprowadzenie w sołectwach zebrań sprawozdawczo-

wyborczych. 

Pierwsze z zebrań odbędą się w sołectwach: Suche Łany oraz Kalinowice.  

 



Lp. SOŁECTWO TERMIN MIEJSCE 

1. Adamowice 
28 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

SP nr 4  

ul. 1 Maja 26 

2. Błotnica Strzelecka 
7 marca 2019 r.  

17:45 

świetlica  

wiejska 

3. Brzezina 
21 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 świetlica RSP Brzezina 

4. Dziewkowice 
8 kwietnia 2019  

o godz. 17:45 świetlica wiejska 

5. Farska Kolonia 
10 kwietnia 2019 r.  

o godz. 18:45 

świetlica wiejska 

6. Grodzisko 
22 marca 2019 r.  

o godz. 18:15 

świetlica wiejska 

7. Jędrynie 
11 kwietnia 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

8. Kadłub-Piec 
4 kwietnia 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

9. Kadłub-Wieś 
28 lutego 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

10. Kalinowice 
7 lutego 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

11. Kalinów 
3 marca 2019  

o godz. 15:15 
restauracja Amigo 

12. Ligota Dolna 
13 lutego 2019 r.  

o godz. 18:15 

świetlica wiejska 

13. Ligota Górna 
1 kwietnia 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

14. Mokre Łany 
13 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

15. Niwki 
26 lutego 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

16. Nowa Wieś 
11 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

17. Osiek 
15 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

18. Płużnica Wielka 
1 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

19. Rozmierka 
5 kwietnia 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

20. Rozmierz 
19 lutego 2019 r.  

o godz. 19:00 

świetlica wiejska 

21. Rożniątów 
11 lutego 2019  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

22. Sucha 
20 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 

świetlica wiejska 

23. Suche Łany 
5 lutego 2019 r.  

o godz. 18:45 
SP nr 1 ul. Kozielska 34 

24. Szczepanek 
15 lutego 2019 r.  

o godz. 17:45 świetlica wiejska 

25. Szymiszów-Osiedle 
26 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 dom spotkań 

26. Szymiszów-Wieś 
29 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 świetlica wiejska 



27. Warmątowice 
25 marca 2019 r.  

o godz. 17:45 świetlica wiejska 

 

➢ 23 stycznia w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbyło się spotkanie podsumowujące 

działalność doradczo – upowszech-nieniową Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 

w Strzelcach Opolskich za rok 2018. 

W spotkaniu oprócz rolników i pracowników Zespołu, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 

samorządów z powiatu strzeleckiego.  

W trakcie spotkania wyróżnionych zostało 21 rolników z gminy Strzelce Opolskie.  

 

➢ 25 stycznia w Restauracji „Perła” w Suchej odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne 

przedstawicieli branży rolniczej. 

Spotkanie związane było z zawarciem porozumienia pomiędzy KRUS-em i innymi jednostkami 

obsługującymi rolnictwo, a Zarządem Grupy ZAK S.A.  

Ośrodki rozpoczęły współpracę w zakresie szkoleń związanych z bezpieczeństwem produkcji w 

gospodarstwach rolnych. 

 

➢ W okresie zimowym organizowane są w naszych sołectwach obchody dnia seniora, dnia babci i 

dziadka, stanowiące okazję do wspólnego biesiadowania starszego pokolenia mieszkańców wsi.  

Spotkania takie zorganizowali m.in. sołtysi i rady sołeckie Adamowic, Rozmierzy, Suchej, 

Grodzisko, Szczepanka, Kadłuba-Pieca i Kadłuba-Wsi, Kalinowic, Szymiszowa-Osiedla. 

 

➢ 17 stycznia przedstawiciele sołectwa Rozmierz: sołtys Róża Willim i członek rady sołeckiej 

Artur Glinka, na zaproszenie Instytutu Śląskiego i Muzeum Śląskiego uczestniczyli w 

zorganizowanej w Katowicach uroczystej gali podsumowującej projekt  „Czas niezwykły 

Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”.  

 

Sołectwo Rozmierz od 2016 roku współpracowało w tworzeniu tego projektu poprzez 

kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z wydarzeniami świeckimi jak i tymi, które są 

powiązane z obchodami w ciągu roku liturgicznego.  

W podziękowaniu za współpracę przedstawiciele Rozmierzy otrzymali pamiątkowe książki 

ilustrujące i opisujące obrzędowość w Rozmierzy i innych zakątków Górnego Śląska. Ponadto 

zostali zaproszeni do współpracy w drugiej edycji projektu, która ma się rozpocząć jeszcze w 

tym roku.  

 

OŚWIATA 

 

➢ 10 stycznia 2019 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i budowę 

oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich. 

Koszt zadania: 600 000,00 zł. 

W wyznaczonym terminie składania ofert – 25 stycznia, na przetarg złożonych zostało 12 ofert. 

Informacja nt. wyniku przetargu podana zostanie na kolejnej sesji.  

 

➢ Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w 

budynku szkolnym przy ul. M. Prawego 19. 

Termin zakończenia: 31.05.2019 r.  

 

➢ W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019 pozyskano dofinansowanie w wysokości 

47 600,00 złotych na realizację dodatkowych zajęć sportowych w szkołach podstawowych. 

W ramach programu przewidziano zajęcia sportowe w 10 szkołach dla łącznej liczby 273 uczniów 

(17 grup po 70 godzin każda) 

 



➢ Gmina Strzelce Opolskie złożyła ofertę konkursową w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego na realizację zadań określonych w resortowym programie rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 (moduł 1b i 2). 

Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1.210.880,00 zł. 

 

➢ Prowadzone są prace nad zmianami w strzeleckiej sieci placówek oświatowych oraz jej 

optymalizacją. 

W dniach 22 - 25 stycznia 2019 roku odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających 

do szkół podstawowych w Dziewkowicach, Rozmierce, Suchej i Kalinowicach, czyli 

miejscowościach, w których rozważana jest reorganizacja istniejących szkół podstawowych i 

przedszkoli. 

Celem spotkań było poznanie opinii rodziców na temat podjętych analiz i działań związanych 

z planowaną reorganizacją szkół. 

➢ Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2018, od 28 stycznia do 10 lutego w województwie 

opolskim trwają ferie zimowe. 

 

Jednostki oświatowe wraz z Gminnym Zarządem Obsługi Jednostek przygotowały na ten 

czas 12 imprez dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonie, wyjazdy do kina, teatru, aquaparku, rajd 

pieszy, turnieje mini koszykówki). Koszt zadania: 23 560,00 zł.   

 

Wzorem lat ubiegłych liczne i różnorodne formy wypoczynku przygotowały na czas ferii 

również Strzelecki Ośrodek Kultury oraz Referat Sportu i Rekreacji. 

Na amatorów zimowych zabaw czeka również górka „Kaśka” oraz lodowisko Biały Orlik 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Op. Uczniowski Klub Sportowy 

„SIÓDEMKA” zaprasza natomiast na otwarte treningi judo.  

Oferta przygotowana przez strzeleckie instytucje pozwoli każdemu wybrać coś dla siebie - 

uczniowie spędzający ferie w miejscu zamieszkania nudzić się nie powinni. 

 

Wykaz form wypoczynku zaplanowanych na czas ferii zimowych – W ZAŁĄCZENIU. 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

➢ W dniach 21 stycznia - 18 lutego 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, (pokój nr 25 – Biuro 

Architekta Miejskiego) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”, wraz z 

prognozą jego oddziaływania na środowisko. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w Urzędzie (sala Rady Miejskiej) w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 1100. 

 

Uwagi do projektu planu można będzie wnosić na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 

marca 2019 r. 

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

➢ Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka 

 

Wysokość środków publicznych planowanych na zadanie - 25.000 zł. 



 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty.  

Wyniki konkursu:  

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub (Kadłub ul. Powstańców Śląskich 26), 

zadanie pn. „Łączymy pokolenia – tradycja, sztuka ludowa, nauka i rekreacja”. 

Wysokość przyznanych środków publicznych (dotacji) - 9.000,00 zł. 

 

2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich 

(Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16) zadanie pn. „Wspólny powrót do natury”; dotacji 

nie przyznano. 

Oferta nie spełniła wymogów formalnych konkursu – oświadczenie potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w tytule I ust. 2 otwartego konkursu ofert zostało 

podpisane w niewłaściwy sposób, niezgodnie ze sposobem reprezentacji opisanym w 

pełnomocnictwie numer 000856 z dnia 2 października 2018r. 

 

W konkursie przyznano dotację w kwocie 9.000 zł.  

 

zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

Wysokość środków przewidzianych na zadanie – 80.000 zł. 

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty.  

 

Wyniki konkursu: 

1) Caritas Diecezji Opolskiej Opole ul. Szpitalna 5a, zadanie pn. „Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym działalność lecznicza”, wysokość przyznanej dotacji - 72.000,00 zł 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” Strzelce Opolskie ul. 

Ks. Wajdy 3, zadanie pod nazwą „Leki na lęki – cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjno-

terapeutycznych”, dotacja w wysokości 8.000,00 zł 

 

W wyniku konkursu przyznano dotacje w łącznej wysokości 80.000 zł.  

 

zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

Wysokość środków publicznych planowanych na zadanie - 20.000 zł. 

 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty.  

 

Wyniki konkursu: 

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub (Kadłub ul. Powstańców Śląskich 26); 

zadanie pn. „Zdrowy kręgosłup kadłubskiego seniora”; przyznana dotacja 8.000,00zł 

 

2) Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów (Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16); zadanie pn. 

„Zdrowi i aktywni seniorzy”; dotacji nie przyznano.  

    Oferta nie spełniła wymogów formalnych konkursu – brak ważnego oświadczenia 

potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w tytule. I ust. 2 otwartego konkursu 

ofert. 

 

3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich 

(Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16); zadanie pn. „Aktywni sprawni dłużej”, dotacji nie 

przyznano.  

Oferta nie spełniła wymogów formalnych konkursu – oświadczenie potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w tytule. I ust. 2 otwartego konkursu ofert zostało podpisane w 



niewłaściwy sposób, niezgodnie ze sposobem reprezentacji opisanym w pełnomocnictwie 

numer 000856 z dnia 2 października 2018r. 

 

W wyniku konkursu przyznano dotację w wys. 8.000 zł. 

 

 

zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie -  35.000 zł. 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty.  

Wyniki konkursu: 

 

1) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik” 

(Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16); zadanie pn. „Organizacja wyjazdów integracyjno-

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”, przyznana dotacja 

22.500,00 zł.  

 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(Kadłub ul. Zamkowa 5); zadanie pn. „Chcę więcej”, dotacji nie przyznano. 

Oferta nie spełniła wymogów formalnych konkursu – brak oświadczenia potwierdzającego 

spełnienie warunku, o którym mowa w tytule. III ust. 2 otwartego konkursu ofert. 

 

 

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” (Strzelce Opolskie ul. 

Ks. Wajdy 3), zadanie „Organizacja turnusu integracyjno-rehabilitacyjnego na Pogórzu 

Kaczawskim” – Ośrodek „Pałacyk” w Muchowie”; przyznana dotacja 12,500,00 zł. 

 

W konkursie przyznano dotacje w łącznej wysokości 35.000 zł.  

 

 

 

zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie - 50.000 zł. 

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty.  

 

Wyniki konkursu: 

 

1) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” (Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16) – 

zadanie pn. „Wygrać przyszłość”, wysokość przyznanej dotacji - 49.500,00 zł. 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” (Strzelce Opolskie 

ul. Ks. Wajdy 3) – zadanie pn. „Z kamerą wśród zwierząt – poszerzanie i uzupełnianie 

wiedzy przyrodniczej dzieci i młodzieży – w teorii i praktyce” – dotacji nie 

przyznano.  

Oferta nie spełniła wymogów formalnych konkursu – jej treść nie odpowiada 

zakresowi ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, tj. pomocy społecznej oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Przedłożona oferta ma 

charakter typowo edukacyjny (przyrodniczy i ekologiczny). 

 

W konkursie przyznano dotację w wysokości 49.500 zł.  

 

 

PROFILAKTYKA 



➢ W dniu 9 stycznia 2019 r. w tutejszym Ratuszu zorganizowana została VIII Konferencja 

Profilaktyczna pt. „Współczesne zagrożenia a aktualna sytuacja w Gminie”. 

 

W konferencji uczestniczyło 70 osób w tym: radni Rady Miejskiej, osoby reprezentujące placówki 

oświatowe, policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną oraz kuratorzy sądowi. 

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 

pierwszej połowie 2018 roku przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z 

Warszawy, a obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem 

alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie 

oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże 

zjawisk. 

 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań 

ankietowych przeprowadzonych w gminie Strzelce Opolskie wśród grup reprezentujących dwa 

lokalne środowiska: 

✓ dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia) 

✓ dzieci i młodzież szkolna (klasy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) 

 

Innym ważnym tematem podejmowanym na konferencji była cyberprzemoc.  

Uczestnicy wysłuchali wykładu Katarzyny Dziewulskiej z wydziału prawa i administracji 

Uniwersytetu Opolskiego i Miłosza Bogdanowicza redaktora naczelnego Reportera Opolskiego pt. 

„Elektroniczna agresja rówieśnicza w cyberprzestrzeni z użyciem technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych”.  

 

➢ W dniu 18 stycznia 2019 r. obchodzony był jubileusz XX rocznicy powstania Strzeleckiego 

Klubu Abstynenta.  

 

Strzelecki Klub ABSTYNENTA działa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Finansowany jest z budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie z funduszu przeznaczonego na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

 

Klub zrzeszający ponad 100 osób ma swą siedzibę w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej 18. 

 

SPORT 

 

➢ Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

 

Przewidywana wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania 

wynosiła nie więcej niż 25.000 zł. 

 Do konkursu przystąpiło 6 podmiotów, którym przyznane zostały dotacje w łącznej wysokości 

24.210 zł.  

 

Lp.  Numer oferty/nazwa oferenta  

oraz nazwa zadania 

przyznana 

dotacja 

1 3. Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich 

1.Turniej koszykówki – Wspólna Europa 

2. Wiosenny turniej koszykówki 

3. Mikołajkowy turniej koszykówki 

4. Turniej Badmintona 

 

8.000 zł 



2 2.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub 

 

Kadłub zdrowo na sportowo – Kadłubskie Święto Aktywności Sportowej 

 

2.550 zł 

3 6. Uczniowski Klub Sportowy Strzelce Opolskie 

Organizacja XIII Ogólnopolskiego Turnieju „Strzelca” Piłki Siatkowej 

Młodzików i Kadetów o Puchar Kronospanu. 

 

4.500 zł 

4 1.Ogólnopolskie Stowarzyszenie AIKIDO „Aikikai” 

„Strzelce Opolskie na majówce” międzynarodowy staż Aikido 

 

2.350 zł 

5 5.Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka 

Organizacja XXIII Turnieju Piłkarskiego im. Bena Długosza w dniach 06-

07 lipca 2019r. 

 

2.850 zł 

6 4. Opolski Klub Taekwon-do 

Turniej pierwszego kroku 

 

3.960 zł 

RAZEM:      24.210 zł 

 

➢ Rozstrzygnięty został nabór wniosków w formie otwartych konkursów ofert z zakresu sportu. 

 

Nabór dotyczył 2 zadań: 

 

 

1) zadanie polegające na umożliwieniu mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w 

zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej. 

 

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 

do 269.500 zł 

Do konkursu przystąpiło 8 klubów, którym przyznane zostały dotacje na łączną kwotę 

251.450 zł.  

 

 

Lp.  Numer wniosków  

oraz nazwa Wnioskodawcy 

przyznana dotacja  

1 5. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast” Strzelce 

Opolskie 

 

128.750,- 

2 1. Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” Szymiszów 

 

6.300,- 

3 3. Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka 

 

50.500,- 

4 2. Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica 

Strzelecka 

 

34.000,- 

5 8.Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kalinów –

Kalinowice 

 

6.200,- 



6 1.Ludowy Klub Sportowy  

   „Rzemiosło” Dziewkowice 

 

6.100,- 

7 4. Ludowy Klub Sportowy „Adamietz” Kadłub 

 

13.600,- 

8 6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Rozmierz 

 

6.000,- 

 

2) zadanie polegające na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin 

sportu. 

 

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła nie 

więcej niż 316.000 zł.  

Do konkursu przystąpiło 8 klubów, którym przyznana została dotacja na łączną kwotę 

303.200,00 zł. 

 

Lp.  Nazwa oferenta/rodzaj zadania przyznana 

dotacja 

1 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Op. 

 BADMINTON 

  

11.000 

2 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Op. 

BRYDŻ  

2.000 

3 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Op. 

KOSZYKÓWKA  

58.000 

4 Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie – 

SIATKÓWKA  

161.000 

5 Uczniowski  Klub Sportowy  

 Strzelce Opolskie – SIATKÓWKA  

40.000 

6 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 

SUMO/JUDO  

11.300 

7 Opolski Klub  

TAEKWON-DO  

16.900 

8 UKS „KOMAR” w Strzelcach Opolskich  

LEKKOATLETYKA  

3.000 

9 Popularyzowanie sportu motoryzacyjnego.  BRAK WNIOSKÓW 

10 „Propagowanie pozostałych dyscyplin sportu” 

 

➢ 19 stycznia strzelecka ZAKSA rozegrała zwycięski mecz z MKS Andrychów.  

Mecz rozegrany został przy pełnej praktycznie widowni hali sportowej przy ul. Kozielskiej w 

Strzelcach Opolskich. 

O tym, że rywalizacja o tytuł najlepszej drużyny II ligi siatkówki męskiej rozegra się pomiędzy 

siatkarzami ze Strzelec Opolskich a drużyną MKS Andrychów wiadomo było praktycznie od 

początku tegorocznego sezonu ligowego. W swoim pierwszym spotkaniu na parkiecie w 

Andrychowie siatkarze MKS-u wygrali w trzech setach po wyrównanym spotkaniu. Rewanż 

pomiędzy tymi drużynami był zapowiadany jako mecz na szczycie (lider kontra wicelider). 

W trakcie niezwykle emocjonującego spotkania, ZAKSA pokonała przed własną 

publicznością MKS Andrychów 3:2 i została nowym liderem tabeli 



.  

 

Znakomitą partię rozegrał strzelczanin Maciek Walczak, który został wybrany najlepszym 

zawodnikiem spotkania. 

 

Maciej Walczak siatkarz ZAKSY Strzelce Opolskie, zdobył Puchar Polski 2019 z ZAKSĄ 

Kędzierzyn-Koźle (26-27 stycznia 2019r.) 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 

➢ Miesiąc styczeń to okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Zgodnie z przyjętym w grudniu ubiegłego roku harmonogramem, zebrania sprawozdawcze odbyły 

się już w jednostkach OSP: Kalinowice, Rozmierz, Osiek, Sucha i Grodzisko. 

Zarządy w/w OSP uzyskały absolutoria z działalności za 2018r. 

 

➢ W dniach 1 – 8 kwietnia przeprowadzona zostanie w Gminie Strzelce Opolskie kwalifikacja 

wojskowa. 

Kwalifikacja prowadzona będzie w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 (biurowiec PKS S.A.). 

 

➢ W dniu 25 stycznia na bazie OSP Grodzisko zorganizowano szkolenie dla Prezesów i 

Naczelników (V-ce Prezesów) OSP.  

Tematyka szkolenia dotyczyła realizacji i przestrzegania przepisów RODO w praktyce. Zajęcia 

przeprowadziła zewnętrzna firma szkoleniowa.  

 



➢ Odpowiadając na apel Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, 

część jednostek OSP z terenu Gminy (Sucha, Grodzisko, Szymiszów) na znak solidarności i 

żałoby po śmierci Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza uruchomiła w sobotę 19 stycznia 

o godz. 12:00 syreny alarmowe.  

 

➢ Podsumowano miejsko-gminne eliminacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Zapobiegajmy Pożarom”, ogłoszonego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP. 

 

Na konkurs prace nadesłało 14 placówek:  

1) PP Kadłub (o. z. Grodzisko) 

2) PP Dziewkowice (o. z. Warmątowice) 

3) PP Nr 9 

4) ZPO Kadłub (PP Osiek) 

5) PSP Nr 1 

6) PSP Nr 2 

7) PSP Dziewkowice 

8) PSP Błotnica Strzelecka 

9) PSP Sucha 

10) PSP Rozmierka 

11) PSP Szymiszów 

12) NSP Grodzisko 

13) ZSS przy DPS Kadłub 

14) świetlica OSP Grodzisko 

 

Ze 197 nadesłanych prac plastycznych, Jury (Ewa Kotyrba - GZOJ – przewodnicząca, Marian 

Wąchała - UM Strzelce Opolskie, Alicja Szaforz-Gabor - Zarząd Oddz. M-G ZOSP RP oraz Tomasz 

Morawski - Komendant Gminny OSP) wyróżniło na szczeblu gminnym i zakwalifikowało do 

edycji konkursu na szczeblu powiatu 22 prace. 

 

Dodatkowo jury wyróżniło pracę zbiorową zgłoszoną przez strażaków z Grodziska, a 

wykonaną przez dzieci i młodzież w ramach zajęć w świetlicy OSP Grodzisko. 

 

Szczegółowa informacja nt. wyników konkursu dostępna jest na stronie internetowej 

www.strzelceopolskie.pl. 

 

KULTURA  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 

 

11.01.2019 „KOLĘDNICY 2019”-  XXVI Przegląd Kolędniczy  

/sala widowiskowa/ 

 

 

 

13.01.2019 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

13 stycznia w całym kraju, w tym również w Strzelcach Opolskich odbył się 

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Teren zbiórki obejmował powiat strzelecki, z wyłączeniem miejscowości, w 

których istnieją sztaby. 

Podczas finału na ulicach kwestowało 113 wolontariuszy.  

http://www.strzelceopolskie.pl/


Orkiestrowym sztabem był jak zawsze Strzelecki Ośrodek Kultury, gdzie 

przybywali kwestujący z pełnymi puszkami, odbywały się koncerty, licytacje a na 

koniec światełko do nieba. 

Emocjonującym punktem finału była licytacja tortu z orkiestrowym sercem 

ufundowanego przez firmę Łubowski. Za słodki prezent uzyskano aż 5000 zł.  

 

Tegorocznym Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzelcach 

Opolskich zakończył się rekordowym wynikiem 97.061,17 zł oraz 166,99 Euro.  

 

Akcję wsparli następujący sponsorzy: 

✓ Piekarnia cukiernia Łubowski z Lublińca 

✓ Grzegorz Pyka Skup-Sprzedaż Artykułów Mięsnych – Jemielnica 

✓ Izydorczyk Józef, Ryszard i Paweł. Cukiernia – Strzelce Opolskie 

✓ Winnik Ewa. Sklep piekarniczy, Strzelce Opolskie 

✓ Zakład Piekarniczo – Cukierniczy L.B. Zimmermann S.J. – Gogolin 

✓ Tadeusz Szymański osoba prywatna – transport wolontariuszy. 

 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, wolontariuszom oraz sponsorom za 

wielkie serce. 

 

18.01.2019  „SPOTKANIA Z KRESAMI” - prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego pt:” 

Fuzje” kotyliony, baty i małanka. Sylwester i Nowy Rok na Kresach” /sala 

widowiskowa/ 

 

20.01.2019 BAJKOWA NIEDZIELA - projekcja filmu dla dzieci /C@fe Kultura/ 

 

 

20.01.2019  „PUNKT WIDZENIA” recital IRENY SANTOR  

/sala widowiskowa/ 

 

 

24.01.2019 „NA GRECKIEJ WYSPIE THASSOS” - Spotkanie z podróżnikiem 

Sebastianem Bielakiem /C@fe Kultura/ 

 

 

27.01.2019 „DZIADEK MRÓZ - CZYLI - PO CO KOMU ZIMA?”  - spektakl teatralny dla 

dzieci. wyk. Teatr Żelazny /sala widowiskowa/ 

 

 

28.01.2019 Objazdowe Kino Visa - „Sekretny świat kotów, Chłopiec z burzy”,” Miszmasz, 

czyli Kogel Mogel 3”, „Undergrund”  /sala widowiskowa/ 

 

 

 

WYSTAWY: 

 

 

do 15.02.2019 „Ogrodami malowane” - Akwarele Małgorzaty Sznajdrowskiej /C@fe Kultura/ 

 

 

do 15.03.2019 „Leniwa niedziela” – wystawa akwareli Beaty Van Wijngaarden /Galeria SOK/ 

 

 

INNE WYDARZENIA 

 



 

06.01.2019 VII Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych oraz Ozdób Świątecznych 

(Szymiszów; Dom Spotkań przy ul. Ligonia) – impreza objęta honorowym 

patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.  

Na tegorocznej wystawie zaprezentowano 52 eksponaty przygotowane przez 30 

wystawców. 

Wystawie towarzyszył okazjonalny koncert kolęd. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli sołtys, rada sołecka Szymiszowa - Osiedle, 

ks. proboszcz Norbert Nocoń oraz Franciszkański Zakon Świeckich. 

 

08.01.2019 Spotkanie „W noworocznym nastroju” (Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Kadłubie) 

 

14.01.2019 Spotkanie w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

(Opole)  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).  

W ramach spotkań konsultacyjnych w styczniu 2019 r. organizowane są 

konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie. W 

Opolu takie spotkanie odbyło się 14 stycznia 2019 r.  

Strategia to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej 

państwa, wyznaczający cele i kierunki działań do 2030 r. To od niego zależy 

m.in., na co będą wydatkowane pieniądze z budżetu państwa, jak i funduszy 

unijnych w nadchodzących latach. 

KSRR 2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez 

rząd w 2010 r. 

 

17.01.2019 Podpisanie porozumienia o współpracy partnerów w projekcie LIFE – 

projekt pn. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w 

samorządach województwa opolskiego (Opole). 

Porozumienie podpisane zostało przez Województwo Opolskie jako partnera 

koordynującego oraz 26 samorządów gminnych: Brzeg, Dąbrowa, Głubczyce, 

Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, 

Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Namysłów, Nysa, Olesno, 

Opole, Otmuchów, Paczków, Prószków, Prudnik, Skoroszyce, Strzelce 

Opolskie, Walce, Zawadzkie i Zdzieszowice. 

Samorząd województwa złożył wstępny projekt „Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” do programu LIFE 

Komisji Europejskiej. 

Projekt przeszedł pierwszy etap oceny i do końca stycznia trzeba złożyć pełny 

wniosek. Porozumienie jest jego częścią. 

Głównym celem projektu jest lepsze, skoordynowane działanie na wszystkich 

szczeblach administracji publicznej w regionie dla ochrony powietrza. 

Projekt zakłada przede wszystkim przygotowanie i wdrożenie w samorządach 

województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, 

województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację 

programu ochrony powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym 

zakresie. 

 

21.01.2019 Opolski Regionalny Dzień Babci i Dziadka (Filharmonia Opolska)  

 



22.01.2019  Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego 

Prezydenta Gdańska (Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Strzelcach 

Opolskich). 

 

24.01.2019 Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. 

 

24.01.2019 Roczna narada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Strzelcach Opolskich. 

 

26.01.2019 XVIII Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod honorowym 

patronatem Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej (Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Suchej) 

 

28.01.2019 XV Zimowy Turniej Siatkówki w Kalinowicach  

28.01.2019 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; 

✓ plan finansowy i inwestycje spółki na 2019 r.; 

✓ informację Zarządu za okres grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.  

 

29.01.2019  II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich  

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

07.02.2019  Gala podsumowująca Działaj Lokalnie 2018 (Gminny Ośrodek Kultury w 

Gogolinie) 

 

Program Gali przewiduje podsumowanie projektów "Działaj Lokalnie" 

zrealizowanych w roku 2018, jak również wręczenie nagród laureatom Konkursu 

"Opowiedz..."2018. 

 

 

Dostojne jubileusze 90-tych urodzin obchodzili w ostatnim czasie Państwo:  

➢ Pani Jadwiga Blaut z Szymiszowa  

➢ Pani Maria Wieczorek z Rozmierzy 

➢ Pan Kazimierz Posturzyński ze Strzelec Opolskich. 

 

Pani Wanda Nowak ze Strzelec Opolskich obchodziła 91 rocznicę urodzin. 


