SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(30 STYCZNIA – 13 LUTEGO 2019 R.)
FINANSE

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj.
do 13 lutego 2019 r. wydane zostało 1 Zarządzenie finansowe:

od

30

stycznia

1) Zarządzenie
Nr
23/2019
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku
ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 4.831,23 zł, co stanowi skutek
otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty
dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne.
 W dniu 7 lutego otrzymaliśmy:
 Uchwałę Nr 712/2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
– Skład RIO pozytywnie zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy
Strzelce Opolskie;
 Uchwałę Nr 763/2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w uchwale budżetowej – Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował
możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2019 rok.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
2019-02-08
(do godz.
8.30)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„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 mineralnobitumiczną (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 mineralnoasfaltową na zimno.
Każde zlecenie cząstkowe obejmować będzie również dostawę materiałów
oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas
jego realizacji.

Postępowanie w realizacji. Uczestniczą w nim 3 firmy:
1) SANABUD S.A., Kędzierzyn Koźle;
2) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów;
3) OLS Sp. z o. o. Sp. K., Lubliniec.
2019-02-20
Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem
(do godz.
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie
10:10)
tzw. Zieleni Miejskiej w Strzelcach Opolskich
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg łączących ul. Ligonia i
Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna).
Zamówienie obejmuje w szczególności budowę dróg dojazdowych do
planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z chodnikami, miejscami
postojowymi, ścieżką pieszo-rowerową oraz budowę systemu
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji.
2019-02-22
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej
do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich
(do
godz.
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej od ul.
10.10.)
Klonowej do ul. Ogrodowej na odcinku od istniejącej studzienki Di-1 do
projektowanej studzienki D5 w Strzelcach Opolskich
Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym
VII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Procedura w przygotowaniu - Zamawiający przesyłają pełnomocnictwa
upoważniające gminę Strzelce Opolskich do przeprowadzenia
postępowania wspólnego.

PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
1) Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania i odzyskiwania
podatku VAT.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 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 br. w trybie przetargu
dwuetapowego.
W wyznaczonym terminie (do 5 lutego do godz. 10.10.) dwa podmioty złożyły wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Podmioty te zostały następnie zaproszone do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa
18 lutego br.
2) Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich.
Przedmiotem zamówienia jest remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich
polegający na: naprawie niecki, renowacji pomnika Myśliwca, wykonaniu instalacji
elektrycznej iluminacji oraz naprawie instalacji wodnej, zgodnie z dokumentacją techniczną.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 lutego br.
Termin składania ofert: 19 lutego 2019 roku (do godz. 9.30).

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.
• „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – zadanie obejmuje remont
WC z wykonaniem nowych instalacji oraz wykonanie wiaty.
Wartość robót wynosi 96 200,00 złotych.

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace związane z wymianą lub naprawą
oznakowania pionowego prowadzone będą w miarę występujących potrzeb. Wartość robót
została określona na 40 000 złotych.

• „Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym
stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
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.
Wartość zadania wynosi 3 690 złotych.

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura” –
w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wartość zadania wynosi 10 086
złotych.

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w
Strzelcach Opolskich” – rozpoczęto procedurę wyłaniającą wykonawcę robót
w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert - do 22.02.2019r.

• „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” - w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
Zadanie obejmować będzie wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy
Kwiatowej w Rożniątowie o długości ok 90 mb.

• „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie” - w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej.
Zadanie obejmować będzie wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Krótkiej
w Kadłubie o długości ok 90 mb.

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 80 000 złotych.
W ramach zadania usuwane będą uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach.

• „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę zadania: Biuro RachunkowoProjektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź.
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie 7 257 zł.
• „Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Szymiszowie” - w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
Wyłoniono wykonawcę projektu: Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska z Kędzierzyna
Koźla. Koszt projektu wyniesie 8 500 złotych.
Zadanie dotyczące budowy chodnika realizowane będzie w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego a także funduszu sołeckiego Sołectwa Szymiszów Osiedle.
 Zadania:
− „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”
− „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. „Park Leśny””,
jako najciekawsze modernizacje ukończone w 2018 roku zostały nominowane do finału
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja & Budowa XXI w” i uzyskały prawo
udziału w XXIII Finale tegoż konkursu.

Do finału konkursu nominowane zostały również zadania realizowane przez Gminny
Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Op. - modernizacje obiektów trzech
jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie tj. obiektów
Przedszkoli Publicznych nr: 4, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich.
 7 lutego podpisane zostały umowy na modernizację sieci wodociągowych w Gminie
Strzelce Opolskie.
Zgodnie z zawartymi umowami:
 modernizację stacji wodociągowych w Błotnicy Strzeleckiej, Kadłubie,
Rozmierce i Szczepanku przeprowadzi firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul.
Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.
Wartość tego zadania to ok. 6 mln zł.
 przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie
i Rożniątowie o wartości niespełna 3 mln zł zrealizuje Firma ProjektowoBudowlana „PION” S.C., ul. Siedliska 347, 36-042 Lubenia.
Trwa przygotowywanie najważniejszej umowy – na realizację największej i
najdroższej części projektu, wartej 52 mln zł modernizacji oczyszczalni ścieków
(„Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach
Opolskich”)
Wykonawcą zadania będzie firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. Osiedle Cechowe
31, 64-840 Budzyń. Podpisanie umowy planowane jest 19 lutego.
Cała inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną o wartości 95 mln zł jest drugą
pod względem wielkości tego typu inwestycją w regionie.
2/3 tej wymienionej kwoty pochodzi z Funduszu Spójności oraz z pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

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).
W wyznaczonym terminie (8 lutego do godz. 14.00), na konto GZMK nie
zostało wpłacone żadne wadium.

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%.
W wyznaczonym terminie (12 lutego do godz. 14.00), na konto GZMK nie
zostało wpłacone żadne wadium.

ROLNICTWO

 Rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Strzelce
Opolskie.
Dotychczas odbyły się 3 zebrania w sołectwach Suche Łany, Kalinowice i Rożniątów.
W sołectwie Suche Łany na kolejną kadencję sołtysem wybrany został pan Arnold Kozioł,
a w Rożniątowie pan Karol Bischoff.
W Kalinowicach dotychczasową panią sołtys Edytę Skrzypczyk zastąpi wybrany przez
mieszkańców pan Rafał Żelazny.
Główne tematy podejmowane w trakcie odbywających się zebrań to reorganizacja
systemu oświaty w gminie, stan dróg i bezpieczeństwa na nich oraz programy
związane z ochroną środowiska.
Kolejne zebrania odbędą się zgodnie z harmonogramem:
Lp.

TERMIN

SOŁECTWO

1.

13 lutego 2019 r. godz. 18:15

Ligota Dolna

2.

15 lutego 2019 r. o godz. 17:45

Szczepanek

3.

19 lutego 2019 r. o godz. 19:00

Rozmierz

4.

26 lutego 2019 r. o godz. 17:45

Niwki

5.

28 lutego 2019 r. o godz. 17:45

Kadłub-Wieś

6.

1 marca 2019 r. o godz. 17:45

Płużnica Wielka

7.

3 marca 2019 r. o godz. 15:15

Kalinów

8.

7 marca 2019 r. o godz. 17:45

Błotnica Strzelecka

9.

11 marca 2019 r. o godz. 17:45

Nowa Wieś

10.

13 marca 2019 r. godz. 17:45

Mokre Łany

11.

15 marca 2019 r. o godz. 17:45

Osiek

12.

18 marca 2019 r. o godz. 17:45

Adamowice

13.

20 marca 2019 r. o godz. 17:45

Sucha

14.

21 marca 2019 r. o godz. 17:45

Brzezina

15.

22 marca 2019 r. o godz. 18:15

Grodzisko

16.

25 marca 2019 r. o godz. 17:45

Warmątowice

17.

26 marca 2019 r. o godz. 17:45

Szymiszów-Osiedle

18.

29 marca 2019 r. o godz. 17:45

Szymiszów-Wieś

19.

1 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Ligota Górna

20.

4 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Kadłub-Piec

21.

5 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Rozmierka

22.

8 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Dziewkowice

23.

10 kwietnia 2019 r. o godz. 18:45

Farska Kolonia

24.

11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Jędrynie

OŚWIATA
 Podsumowano akcję „Zima 2019” w placówkach oświatowych.
Podczas tegorocznej akcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzelce Opolskie
zrealizowano 12 różnorodnych form wypoczynku.
Ogółem w akcji pod opieką nauczycieli i instruktorów uczestniczyło 554 uczniów.
Wszystkie formy wypoczynku cieszyły się dużym zainteresowaniem i spełniły oczekiwania
uczestników.
 Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „GRUMIX” z
Preczowa na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i budowę oświetlenia boiska przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich.
Koszt wykonania zadania to 526 440,00 zł.
 Gmina podjęła działania zmierzające do wydłużenia czasu pracy niektórych
gminnych oddziałów przedszkolnych, składając wniosek o dofinansowanie projektu
„Przedszkolak poznaje świat”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu przewidywane jest pokrycie prac związanych z wydłużeniem czasu
pracy m.in. Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, Oddział Zamiejscowy w
Szymiszowie Osiedlu (o co wnosiła Rada Rodziców placówki).
Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji.
Niezależnie od wyników dalszej weryfikacji rozważane są aktualne uwarunkowania
przedszkola i koszty związane z ewentualną możliwością wydłużenia czasu pracy.

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 12 lutego ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zadania:

1) zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, obejmujące w szczególności:
 działania związane z integracją międzypokoleniową i wzmacnianiem więzi w rodzinie;
 rozwój form pracy z rodziną, w tym opieka nad dziećmi i młodzieżą oraz propagowanie
wartości rodziny.
Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania
objętego konkursem wynosi 16.000,00 zł.
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki
finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy).
2) zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, obejmujące w
szczególności:
 tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych;
 działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów;
 działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa seniorów;
 działania zapobiegające marginalizacji i izolacji osób starszych, na rzecz integracji i
zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym;
 działania informacyjno-doradcze dla seniorów i ich rodzin.
Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania
objętego konkursem wynosi 12.000,00 zł.
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki
finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy).
Termin składania ofert na ww. konkursy – do dnia 15 marca br.
Sprawę regulują Zarządzenia Nr 31/2019 oraz Nr 32/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – Zarządzenia
opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i w zakładce „organizacje
pozarządowe” w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.

SPORT
 Zarządzeniem
Nr
24/2019
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
4 lutego 2019r. powołana została na nową 3-letnią kadencję Rada Sportu w Strzelcach
Opolskich
Radę Sportu tworzą:
1) Joachim Kaczmarczyk,
2) Ryszard Becella,
3) Erich Schiwietz,
4) Piotr Ratajczak,
5) Waldemar Sobczyk,
6) Krzysztof Gomoła,

7) Ronald Mehlich,
8) Andrzej Damaszek,
9) Dariusz Bolechowski.
Na pierwszym posiedzeniu, w dniu 4 lutego Członkowie Rady Sportu wybrali spośród
siebie Przewodniczącego oraz V-ce Przewodniczących. Przewodniczącym został p.
Ryszard Becella, zaś jego zastępcami p. Ronald Mehlich oraz Piotr Ratajczak.
 Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Propagowanie dalekowschodniej
sztuki walki Aikido, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju”.
Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych
objętym konkursem (dotacji) wynosi do 6.000 zł.

na realizację zadania

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki
finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy).
Termin składania ofert na konkurs - do dnia 28 lutego br.
 W niedzielę 10 lutego, na zakończenie ferii zimowych na górce „Kaśka” w Dużym
Parku odbył się „Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy dla rodzin”- impreza objęta
Honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wspólnie ze Strzeleckim
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, Strzelecką Spółdzielnią Socjalną
oraz Referatem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Do zabawy zgłosiło się 21 par, które rywalizowały w czterech różnych konkursach
sprawnościowych.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami a pary najwyżej
sklasyfikowane otrzymały dodatkowe nagrody, ufundowane przez Burmistrza Strzelec
Opolskich.
Organizatorzy zapewnili także zawodnikom jak i kibicom gorący poczęstunek.
 W najbliższy piątek 15 lutego (o godzinie 18) na lodowisku „Biały Orlik”
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 odbędzie się „Walentynkowy wieczór na
lodowisku” – impreza objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wspólnie
z
partnerami - Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej,
Strzelecką Spółdzielnią Socjalną oraz Referatem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich.
Poza dobrą zabawą zapewniony będzie ciepły poczęstunek i drobne upominki dla
wszystkich startujących w konkursach par.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 4 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP oraz Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.
Tematyka spotkań dotyczyła:
 przebiegu zebrań sprawozdawczych OSP;
 rozpatrzenia wniosków o nadanie odznaczeń dla członków OSP;
 ustalenia terminów uroczystości i głównych działań w 2019 roku.
 Miesiąc luty to dalszy ciąg zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych.

W ostatnim czasie zebrania takie odbyły się w Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach,
Rozmierce, Kadłubie, Szymiszowie oraz w Rożniątowie.
Ostatnie z zebrań sprawozdawczych odbędzie się 2 marca w OSP w Strzelcach
Opolskich.
 W trosce o zdrowie uczestników (strażaków) biorących udział w AR zakupione zostały na
ich wyposażenie maseczki przeciwpyłowe.
Jest to odpowiedź (realizacja) na wnioski zgłaszane przez OSP. W dalszym ciągu
realizowane są wnioski w zakresie kierowania członków OSP na badania lekarskie,
wynikające z Zarządzenia Ministra Zdrowia.

KULTURA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE
od
2019

23.01. Wystawa „Leniwa niedziela” - akwarele Beaty Van Wijngaarden
(Galeria SOK).
Wystawa prezentowana będzie do 15 marca.

31.01.2019

Spotkanie z przyrodą – „Odnawialne źródła energii - moda czy świadomy
wybór - warsztaty ekologiczne (Sala nr 2 SOK)

2.02.2019

„Łowcy.B” – program kabaretowy (Sala Widowiskowa)

5.02.2019

„Poszukiwacze skarbów”– warsztaty artystyczne z Galerią Ojejku (sala nr 2
SOK)

8.02.2019

Spotkanie z plastyką – warsztaty plastyczne dla dzieci (Sala nr 15 SOK)

od 12.02

„Etiudy prozaiczne w naturze śliczne” – wystawa malarstwa Mirosława
Pilarza (C@fe Kultura)
Wystawa prezentowana będzie do 22 marca.

W dniach 3, 6 oraz 10 lutego w C@fe Kultura odbyły się projekcje filmów
animowanych dla najmłodszych.
Kolejna Bajkowa niedziela - projekcja filmu dla dzieci planowana jest 24 lutego.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

14.02.2019

Koncert Walentynkowy zespołu BOW (C@fe Kultura)

15.02.2019

Finisaż wystawy „Ogrodami malowane” – akwarele Małgorzaty
Sznajdrowskiej (C@fe Kultura)
Wystawa prezentowana jest od 4 stycznia.

26.02.2019

„Rejs – czyli radość wolność i inne głupoty” – spektakl teatralny w
wykonaniu grupy To Się Uda z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie
Opolskim (Sala Widowiskowa)
INNE WYDARZENIA

01.02.2019

Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu (Zakrzów).
Ppłk Jarosław JALOWSKI pełnił obowiązki Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu od kwietnia ubiegłego
roku, teraz przeszedł na kolejne, wyższe stanowisko służbowe - Zastępcę
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.
Obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu
objął major Jarosław KRZEMIŃSKI.

07.02.2019

Gala podsumowująca Działaj Lokalnie 2018 (Gminny Ośrodek Kultury
w Gogolinie)
Podczas Gali podsumowano projekty "Działaj Lokalnie" zrealizowane w
roku 2018, wręczono również nagrody laureatom Konkursu
"Opowiedz..."2018.
Miło jest mi przekazać, iż jednym z Laureatów konkursu została
Gmina Strzelce Opolskie – patron grupy nieformalnej Fundacja
„Latawce” Ligota Dolna.
Wyróżnienie przyznane zostało za skuteczną realizację projektu
Utworzenie fundacji organizującej cykliczne imprezy związane z
historią lotnictwa w regionie.

11-12.02.
2019

Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Polska Sieć
Odnowy i Rozwoju Wsi oraz spotkanie uczestników procesu
tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (Gogolin)
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

15.02.2019

Seminarium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dla
wybranych na nową kadencję prezydentów, burmistrzów i wójtów
oraz
przewodniczących
zarządów
jednostek
samorządu
terytorialnego z województwa opolskiego (Prószków).
W programie spotkania nw. tematy:
 nadzór RIO w zakresie spraw finansowych;
 działalność kontrolna Izby – prawa i obowiązki kontrolowanego;
 zakres działalności informacyjno-szkoleniowej oraz analitycznej Izby;
 zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa
opolskiego – wyzwania i ryzyka;
 podstawy odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów
publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

15.02.2019

Uroczystość pożegnania ze służbą Komendanta Powiatowego Policji
w Strzelcach Op. podinsp. Witolda Apolinarskiego (Powiatowe
Centrum Kultury w Strzelcach Op.)

21.02.2019

Konferencja szkoleniowa pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz form aktywizacji osób
bezrobotnych (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op.)
Porządek konferencji obejmuje m.in.:
 informację nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 formy wsparcia zatrudnienia w 2019 r.
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie szkoleń pracowników i
pracodawców;
 Zintegrowany
System
Kwalifikacji
–
nowe
podejście
do edukacji, kwalifikacji rynku pracy.

22.02.2019

VII Turniej Futsalu o puchar Ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego
(Hala Sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Op.).

