SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(13 – 27 LUTEGO 2019 R.)
FINANSE
➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostało 1 Zarządzenie finansowe:
1) Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.
Ujęte w Zarządzeniu zmiany w planie wydatków dokonane zostały na wniosek Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. oraz Dyrektora Gminnego Zarządu
Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
Wprowadzone zmiany niezbędne były w związku z bieżącą działalnością wymienionych
jednostek.
W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej związane były ze zmianą klasyfikacji
budżetowej dot. zakupu zasilacza awaryjnego.
W przypadku Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek zmiana w planie wydatków
wiąże się z przyjęciem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa klatki
schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich – I etap”, co
pozwoli na zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji schodów i budynku
szkoły, niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację
ww. zadania.
Ponadto zmiany dokonane na wniosek Dyrektora GZOJ związane są z
ubezpieczeniem mienia jednostek oświatowych.
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.
Ofertę w postępowaniu złożyło trzech wykonawców:
1) SANABUD S.A., Kędzierzyn Koźle – 611 298,47 zł;
2) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów – 685 914,46 zł;
3) OLS Sp. z o. o. Sp. K., Lubliniec – 961 273,92 zł.

2019-02-20

(do godz.
10:10)

Najniższą ofertę cenową złożył SANABUD S.A., Kędzierzyn Koźle –
611 298,47 zł
Procedura wyboru wykonawcy nie została jeszcze zakończona.
Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie 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.
Procedura w realizacji, w postępowaniu uczestniczy 8 firm:
1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów (6 785 265,19 ),
2. HUCZ Spółka z o.o. Sp. k., Boronów (6 399 487,05),
3. OLS Spółka z o.o. Sp. k., Lubliniec (5 750 000,00),
4. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Krok, Kadłub (5 500 000,00),
5. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, Opole
(6 624 852,21),
6. Technical Solutions Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle (6 151 898,99),
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
Jaryszów (5 498 100,00),
8. WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna, Opole
(7 400 000,00).
Najniższą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„TRANSKOM” Robert Białdyga, Jaryszów - 5 498 100,00 zł
Procedura wyboru wykonawcy nie została jeszcze zakończona.

2019-02-22
(do
10.10.)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej
do ul. Ogrodowej (o długości ok. 190m) w Strzelcach Opolskich

godz.
Postępowanie w realizacji; uczestniczy w nim 12 firm:
1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów (291 413,11),
2) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BET-BRUK, Lubliniec (287 987,06),
3) Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka (199 644,42),
4) PAGA-UNIBUD s.c., Krapkowice (282 919,16),
5) IDUA Sp. z o. o., Tarnowskie Góry (367 000,00),
6) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” Andrzej
Gręda, Opole (204 795,00),
7) AGROTECH Roman Cytera, Strzelce Opolskie (196 677,00),
8) Konsorcium:

✓ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z. o. o., Niezdrowice,
✓ Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice
(294 262,78).
9) Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, Opole
(227 550,00),
10) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
Jaryszów (399 750,00),
11) GLOBETTER Pandel Adam, Czarnocin (221 400,00),
12) Firma Usługowo-Handlowa Rafał Maleska, Rzędowice (219 500,00).
Najniższą ofertę cenową złożyło AGROTECH Roman Cytera, Strzelce
Opolskie (196 677,00)
Procedura wyboru wykonawcy nie została jeszcze zakończona.
Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom
VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego

Końcowym

Procedura w przygotowaniu – w dalszym ciągu odbiorcy końcowi przesyłają
pełnomocnictwa upoważniające gminę Strzelce Opolskie do przeprowadzenia
postępowania wspólnego.
PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
18.02.2019

19.02.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania
i odzyskiwania podatku VAT.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podatkowego, w
zakresie obejmującym:
1) wsparcie 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 dwa podmioty złożyły wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Podmioty te zostały następnie zaproszone do złożenia oferty.
W wyznaczonym terminie ofert - do 18 lutego br. złożone zostały 2 oferty:
1) Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp z o .o. (Katowice) –
16 694 zł
2) Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. (Warszawa)
– 22 400 zł.
Korzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła Grupa Gumułka – Kancelaria
Prawa Finansowego Sp z o .o. z Katowic (16 694 zł).
Podpisanie umowy planowane jest w dniu jutrzejszym 28 lutego.
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.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty:
1) Progress Magdalena Paczek, Żabia Wola – 159.000,00 zł.
2) NTCE Andrzej Owcarz, Żory – 126.000,00 zł.

26.02.2019
do godz. 10.10.

Korzystniejszą cenowo ofertę (126.000,00 zł) złożyła firma NTCE Andrzej
Owczarz z Żor.
Procedura wyboru wykonawcy nie została jeszcze zakończona.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta
Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na
potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji
projektowej w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych: remontu i
adaptacji budynku A i B przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca
wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ekonomii społecznej, społecznokulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne.
W wyznaczonym terminie składania ofert, oferty złożyło 15 firm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE, Potok Mały 28; 28-300
Jędrzejów - 110 700,00 zł
Studium Sp. z o. o. sp. k., ul. Nowakowskiego 12/99; 00-666 Warszawa
- 165 435,00 zł.
ARKO Projekt Sp. z o. o., ul. Jodłowa 36; 44- 304 Wodzisław Śląski 109 470,00 zł
BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25; 42200 Częstochowa - 167 280,00 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o.,
ul. Strzeleckiego 27; 44-105 Gliwice - 88 560,00 zł.
EKO PROJECTS Sp. z o. o.,
ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław - 97 354,50 zł.
C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki s.c.,
ul. Sowińskiego 24; 70-236 Szczecin 117 034,50 zł
Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza,
ul. Parafialna 16; 52-233 Wrocław - 123 000,00 zł.
SMART Architekci Szymon Mazurek,
ul. Milicka 68; 51-126 Wrocław - 97 000,00 zł
Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 7; 61770 Poznań - 98 400,00 zł.
Pracownia Projektowa Wykrzyknik, ul. Rynek 10; 43-190 Mikołów 272 635,65 zł
Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. ul. Sudecka 89/11-12; 58-500
Jelenia Góra - 173 430,00 zł
ARCHIDOM Bernard Łopacz,
ul. Środkowa 5; 47-400 Racibórz - 95 694,00 zł
A.F. PROJEKT Adam Fidyka, ul. Św. Katarzyny 2/5; 44-100 Gliwice 102 090,00 zł
iCON Studio Architektury Arletta Pasicka,
ul. Czartoryskiego 17/2; 51-126 Wrocław - 98 400,00 zł.

Procedura w realizacji – trwa weryfikacja złożonych ofert.
28.02.2019

Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia.

Zamówienie dotyczy zaopatrywania w 2019 roku Gminy Strzelce Opolskie w
do
godziny kruszywo wapienne o granulacji 4-31,5 mm, przeznaczone do remontu dróg
10.10.
transportu rolnego.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę lub dostawę wraz z wbudowaniem
(rozścielenie i uwałowanie, do wyrównania powierzchni) kruszywa wapiennego o
granulacji 4-31,5 mm, przy czym dopuszcza się frakcje pośrednie 5-31,5 mm lub
5-32 mm. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć lub dostarczyć i wbudować
przedmiotowy kamień we wskazane przez Zamawiającego miejsce leżące na
terenie gminy Strzelce Opolskie, w ilościach i terminach zależnych od potrzeb
Zamawiającego.
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 5 ton, a termin
realizacji danego zlecenia nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych licząc od dnia
wysłania zlecenia.
Zamawiający planuje zakup ok. 3030 ton kruszywa, przy czym szacuje się że
ok. 70 % stanowić będzie dostawa, a ok. 30% ton dostawa z wbudowaniem
(rozścieleniem i zawałowaniem).
Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 roku
6.03.2019 r.
do godz. 10:10.

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.
Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2019 roku

PROCEDURA W PRZYGOTOWANIU
Wykonanie 26 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie
Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub
i Szymiszów.
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.
Stan zaawansowania robót: prowadzone są prace przy izolacji i pokryciu na dachach płaskich.
Wewnątrz obiektu wykonywane są instalacje sanitarne (woda, kanalizacja, c.o.) oraz
elektryczne. W zakresie branży budowlanej wykonywane są tynki wewnętrzne, posadzki a
także prowadzone są prace na elewacjach związane z dociepleniem budynku.

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

• „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.
Równocześnie prowadzone są roboty związane z utwardzeniem terenu pod wiatą, których wartość
wynosi 22 970,00 zł. Ta część zadania obejmuje wybrukowanie kostką betonową terenu
o powierzchni 129 m2.
• „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” - 3w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Wartość zadania wynosi 3 690 złotych.

• „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
W ramach zadania usuwane będą uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach.

zł.

• „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej.
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę zadania: Biuro Rachunkowo-Projektowe
„GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź. Wartość dokumentacji projektowej wyniesie 7 257 zł.

• „Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Szymiszowie” - w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej.
Zadanie realizowane będzie w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego a także funduszu
sołeckiego Sołectwa Szymiszów Osiedle. Koszt projektu wyniesie 8 500 złotych.

➢

Trwają

prace

związane

z

gazyfikacją

sołectwa

Mokre

Łany.

Zadanie realizuje MORGAZ Firma Usługowo-Handlowa Mirosław Morawski z Opola.
1. Zakończenie prac na drogach gminnych planowane jest do dnia 15 marca, a na drogach
powiatowych (ul. Celna i ul. Ujazdowska) do dnia 30 marca br.
2. Łączna długość sieci wynosi 4249 mb, w tym:
- ul. Wawrzyńca Świeżego - DN 180 – 1100 mb
- ul. Łąkowa – DN 110 – 205 mb
- ul. Graniczna – DN 110- 379 mb
- ul. Brzezińska – DN 180- 361 mb
- ul. Cicha – DN 110 – 228 mb
- ul. Ujazdowska – DN 180 – 1140 mb
- ul. Ujazdowska – DN 110 – 237 mb
- ul. Wawrzyńca Świeżego – DN 110- 215 mb
- ul. Brzezińska – DN 110 – 120 mb
- ul. Celna – DN 110- 264 mb
3. Łączna długość przyłączy gazu – 360 mb; 40 szt, w tym:
- ul. Ujazdowska – 7 szt
- ul. Wawrzyńca Świeżego – 16 szt
- ul. Graniczna - 4 szt
- ul. Brzezińska – 5 szt
- ul. Łąkowa – 1 szt
- ul. Cicha – 3 szt
- ul. Celna – 1 szt
- ul. Toszecka – 3 szt.
➢

25 lutego w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie przedstawicieli Gminy
z właścicielami działek budowlanych zlokalizowanych na terenach Zieleni Miejskiej.
Inwestor (Gmina) przedstawił stan zaawansowania przygotowań do inwestycji (projekt,
pozwolenia na budowę, przetarg) i dokonał charakterystyki planowanej inwestycji z podziałem na
część drogową i część instalacyjną podając podstawowe parametry najistotniejszych elementów
projektowanej infrastruktury.
Najistotniejszym punktem spotkania było przedstawienie warunków na jakich możliwe jest
wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu pod kątem preferencji i potrzeb poszczególnych
właścicieli w kontekście planowanych przez nich budów – dotyczyło to przede wszystkim
wykonania zjazdów oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do posesji jeszcze
niezabudowanych oraz ewentualnych zmian ich lokalizacji.
Kolejnym tematem, który został poruszony podczas spotkania było ustalenie z przyszłymi
mieszkańcami nazwy dla nowo wybudowanej ulicy.
Spośród nazw, które zaproponowane były podczas przeprowadzonych konsultacji,
zdecydowana większość opowiedziała się za nazwą ulicy - Miodowa.
Wobec powyższego, po uzyskaniu opinii merytorycznej komisji, w marcu projekt uchwały z ww.
propozycją nazwy ulicy skierowany zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

➢

W dniu 19 lutego br. w tut. Ratuszu podpisana została umowa z firmą ATA-TECHNIK Sp. z
o.o. S.K.A. z Budzynia (Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń) na realizację ogromnej inwestycji
- zadania „Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach
Opolskich”.

Zgodnie z zawartą umową, wartość zadania to blisko 52 mln zł (51.645.084,96 zł brutto), co
stanowi ponad połowę wartości projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizację
wodociągowej realizowanej w gminach Strzelce Opolskie i Jemielnica.
Warto podkreślić, iż cała inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną o wartości 95 mln
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
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
TERMIN
PRZETARGU
14.02.2019

PRZEDMIOT PRZETARGU
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 wynosiła 1.500.000 zł netto (+ 23% VAT).
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - III przetarg
nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej 1.500.000zł
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 wynosiła 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%.

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie II przetarg nieograniczony z ceną
wywoławczą w dotychczasowej wysokości tzn. 1.200.000 zł.
PRZETARGI OGŁOSZONE
21.03.2019

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w
Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną:
Lp.
1.

2.

Nr działki; z mapy
powierzchnia
985/19 z mapy 3
0,0908 ha
985/20 z mapy 3
0,0893 ha

cena wywoławcza netto
50.000 zł
49.000 zł

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty,
powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%.

28.03.2019

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja oznaczonej działką nr 284/2 z mapy
2 o pow. 0,5157ha.
W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Op. - w rejonie ul. Szpitalnej”, działka nr 284/2 znajduje
się na terenie oznaczonym jako tereny użytków zielonych (nieurządzone tereny
zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-łąkowego, z zadrzewieniami i
zakrzewieniami, łąki i pastwiska).
Z uwagi na powierzchnię działki nr 284/2 oraz jej przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość rolna), do jej sprzedaży
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu
ustroju rolnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000 zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie spełnia warunków wynikających z
powołanej wyżej ustawy, nie może nabyć ww. nieruchomości rolnej.
W takim wypadku zastrzega się unieważnienie przetargu.
PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

TERMIN
PRZETARGU
04.03.2019
godz. 10.00.

PRZEDMIOT PRZETARGU
I ustny przetarg ograniczony na najem garażu
o
2
powierzchni użytkowej 12,11m położonego
w Strzelcach
Opolskich przy Pl. Żeromskiego 9, oznaczonego symbolem G.
Przetarg ograniczony jest do najemców lokali mieszkalnych oraz
usługowych zlokalizowanych
w budynku położonym przy
Pl. Żeromskiego 9
w Strzelcach Opolskich.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej
garażu wynosi 5,30zł + 23% VAT.

11.03.2019
godz. 10.00

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku położonym
w Strzelcach Opolskich
przy ul. Powstańców Śl. 16, oznaczonego symbolem U.
Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 18,71m2, do
którego przynależy wc znajdujące się
w budynku.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową,
z wyłączeniem
sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej
lokalu wynosi 15zł + 23% VAT.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
➢ Ogłoszony został konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców Śl.
4/4 w Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo jego najmu.
Lokal o powierzchni użytkowej 59,60 m2, w tym mieszkalnej 27,90 m2 składa się z jednego pokoju,
kuchni, łazienki z wc., przedpokoju i spiżarni.
W konkursie mogą wziąć udział:
➢ osoby ubiegające 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.
Termin składania ofert na konkurs - do dnia 20.03.2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej
oraz Referatu Inwestycyjno-Remontowego Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach
Opolskich.
INICJATYWY GOSPODARCZE
➢ 21 lutego Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zorganizował doroczną konferencję
szkoleniową pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz
form aktywizacji osób bezrobotnych.
Podczas konferencji, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,
Powiatowy Urząd Pracy przedstawił sytuację na rynku pracy i planowane w roku 2019
fundusze na wsparcie zatrudnienia.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprezentowało swoje programy dla
przedsiębiorców.
Przestawiono także zestawienie największych przedsiębiorstw, z którego wynika, iż
najwięcej na terenie powiatu strzeleckiego zatrudniają grupa Adamietz, grupa Kronospan i
Coroplast – po ok. 600 osób - dane obejmują tylko pracowników na umowy o pracę, bez
pracowników tymczasowych z agencji pracy.
Duże firmy w gminie Strzelce Opolskie to ponadto: Intersilesia oraz szpital – po 400
zatrudnionych i Pearl Stream – prawie 300.
Urząd Miejski reprezentowany był na konferencji przez Kierownika Referatu Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji p. Henryka Czempiela.
➢ Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, bezrobocie w powiecie strzeleckim na
koniec stycznia 2019 wynosi 5,5% czyli jest o 0,1% niższe, niż w styczniu ubiegłego roku.
W gminie Strzelce Opolskie zarejestrowane są 673 osoby bezrobotne; dla porównania rok temu 699 osób.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ze zrealizowanych oraz bieżących zadań Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi.

1. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W lutym 2019 r. zostało wystosowanych 405 upomnień wzywających do uregulowania powstałych
należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczących rat za miesiące wrzesień,
październik i grudzień 2018r. na łączną kwotę należności głównej 54 621 zł.
2. W lutym 2019 r. wysłano 381 sms-ów przypominających o obowiązku dokonania płatności za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2019 r., które przynoszą skutek w
postaci uiszczania przez mieszkańców zapłaty.
3. Do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło
13 sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz 1 sprawozdanie podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

Ponadto, w związku ze zmianą przepisów, w tym roku po raz pierwszy sprawozdania złożyły
podmioty zbierające odpady komunalne – prowadzące punkty skupu surowców wtórnych wpłynęło 11 takich sprawozdań
Aktualnie trwają prace nad weryfikacją złożonych sprawozdań.
4. W lutym zostały przeprowadzone kontrole odpadów komunalnych pochodzących z różnych
instytucji zlokalizowanych na terenie Strzelec Opolskich.
Kontrole wykazały, że pomimo oświadczeń w deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którymi odpady z nieruchomości będą
zbierane w sposób selektywny, w niektórych przypadkach obowiązek w tym zakresie nie został
dopełniony.
W związku z powyższym wezwano przedstawicieli instytucji do wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji.
Dnia 25 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami kontrolowanych
podmiotów, w trakcie którego poinformowano, jak ważne dla gminy Strzelce Opolskie jest
prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi, co w konsekwencji przedkłada się na
poziomy odzysku i recyklingu papieru, tworzyw sztucznych i szkła, które gmina musi uzyskać
(poziom za rok 2018 wynosi 30%). W przypadku nie uzyskania poziomów, gminie grożą duże kary.
Osoby uczestniczące w spotkaniu zobowiązały się:
➢ dołożyć wszelkich starań, aby od marca odpady były segregowane prawidłowo;
➢ złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z
oświadczeniem, że w lutym 2019 r. nie prowadziły selektywnej zbiórki odpadów, co
skutkować będzie poniesieniem wyższej opłaty z tego tytułu.
5. W lutym br. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyło się 14 przedstawień teatralnych
o charakterze ekologicznym, dotyczących gospodarki odpadami.
Spektakle zostały zorganizowane w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjnoedukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „EkoLogika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W spektaklach udział wzięło ponad 2500 dzieci i młodzieży z gminnych jednostek
oświatowych, z podziałem na grupy wiekowe: przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych i klasy
IV-VIII szkół podstawowych.
Wykonawcami przedstawień byli aktorzy Krakowskiego Biura Promocji Kultury z Krakowa
(przedstawienia dla młodszych dzieci) oraz Studia Teatralnego SZTUKA z Trzebini (grupa
wiekowa 10-15 lat).
Przedszkolaki i uczniowie czynnie uczestniczyli w spektaklach, dzięki którym dowiedzieli się jak
ważna jest poprawna segregacja odpadów oraz jakie są konsekwencje spalania odpadów
w domowych piecach.
Koszt zorganizowanych przedstawień wyniósł 12 400 zł.
ROLNICTWO
➢ Kontynuowane są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach gminy Strzelce Opolskie.
W ostatnim czasie zebrania odbyły się w 4 sołectwach: Ligocie Dolnej, Szczepanku, Rozmierzy
oraz w Niwkach.

W przypadku 3 z wyżej wymienionych sołectw, sołtysami pozostały osoby dotychczas pełniące
tę funkcję tj.:
✓ w Ligocie Dolnej - pani Iwona Lorek,
✓ w Szczepanku - pani Agnieszka Knopik
✓ w Rozmierzy - pani Róża Willim.
W sołectwach tych nie nastąpiły również większe zmiany w składach rad sołeckich.
Inaczej przedstawia się sytuacja w sołectwie Niwki, gdzie nastąpiła zmiana na stanowisku
sołtysa. Dotychczasowego sołtysa p. Reinharda Jokla zastąpił p. Rafał Jokiel. Całkowicie też
zmienił się skład tamtejszej rady sołeckiej.
Podczas zebrań dyskutowano na temat reorganizacji systemu oświaty w gminie, stanu dróg
i bezpieczeństwa na nich oraz programów związanych z ochroną środowiska.
Kolejne zebrania odbędą się zgodnie z harmonogramem:
Lp.

TERMIN

SOŁECTWO

1.

28 lutego 2019 r. o godz. 17:45

Kadłub-Wieś

2.

1 marca 2019 r. o godz. 17:45

Płużnica Wielka

3.

3 marca 2019 r. o godz. 15:15

Kalinów

4.

7 marca 2019 r. o godz. 17:45

Błotnica Strzelecka

5.

11 marca 2019 r. o godz. 17:45

Nowa Wieś

6.

13 marca 2019 r. o godz. 17:45

Mokre Łany

7.
8.

15 marca 2019 r. o godz. 17:45
18 marca 2019 r. o godz. 17:45

Osiek
Adamowice

9.

20 marca 2019 r. o godz. 17:45

Sucha

10. 21 marca 2019 r. o godz. 17:45

Brzezina

11. 22 marca 2019 r. o godz. 18:15
12. 25 marca 2019 r. o godz. 17:45

Grodzisko
Warmątowice

13. 26 marca 2019 r. o godz. 17:45

Szymiszów-Osiedle

14. 29 marca 2019 r. o godz. 17:45

Szymiszów-Wieś

15. 1 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Ligota Górna

16. 4 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Kadłub-Piec

17. 5 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Rozmierka

18. 8 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Dziewkowice

19. 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18:45

Farska Kolonia

20. 11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:45

Jędrynie

OŚWIATA
➢ 19 lutego bieżącego roku – z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy – odbyła się kolejna debata
młodzieży z terenu gminy Strzelce Opolskie.
Debata prowadzona przez panią Magdalenę Pobóg Lenartowicz – Prezesa Stowarzyszenia Semper
Avanti dotyczyła codziennego życia nastolatków w gminie Strzelce Opolskie.

Do końca roku szkolnego zaplanowano jeszcze kilka podobnych spotkań, których efektem będzie
wypracowanie zasad funkcjonowania młodzieży w gminie Strzelce Opolskie; pokazanie, że to
również ona ma wpływ na kształtowanie lokalnej rzeczywistości.
KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
➢ 15 marca upływa termin zgłaszania ofert na ogłoszone 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).
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.
POMOC SPOŁECZNA

➢ W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. przeprowadzona została ogólnopolska akcja badania liczby
osób bezdomnych.
W wyniku przeprowadzonej akcji ustalono, iż na terenie Gminy Strzelce Opolskie przebywa 140
bezdomnych, z tego:
➢ 15 osób - w obiektach niemieszkalnych (altany działkowe, piwnice, korytarze itp.),
➢ 28 osób – w Zakładzie Karnym Nr 1
➢ 21 osób – w Zakładzie Karnym nr 2
➢ 10 osób – w schronisku „Barki”
➢ 66 osób – w pozostałych pomieszczeniach „Barki”.

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za osobę bezdomną
uważa się: (…) osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu
mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Inaczej mówiąc, osobą bezdomną jest osoba, która:
1) nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym
2) nie jest zameldowana na pobyt stały
3) jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym jednak nie ma możliwości
zamieszkania.
Z tego powodu za osoby bezdomne uznaje się osoby przebywające w zakładach karnych
a także w pomieszczeniach „Barki”.
SPORT
➢ Jutro – 28 lutego upływa termin zgłaszania ofert na ogłoszony 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 na realizację zadania objętym
konkursem (dotacji) wynosi do 6.000 zł.
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki
finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy).
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
➢ W dniu 16 lutego w hali sportowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku
zorganizowany został II Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W imprezie zorganizowanej pod honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich udział
wzięło
8
drużyn
chłopców
i
3
drużyny
dziewcząt.
Zwycięzcy turnieju w grupie chłopców: I miejsce - Osiek, II miejsce - Warmątowice, III miejsce Grodzisko.
Zwycięzcy w grupie dziewczyn: I miejsce - Grodzisko, II miejsce -Ścinawa woj. dolnośląskie oraz
III miejsce - Szymiszów.
➢ Kontynuowane są zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. W ostatnim czasie zebrania
takie odbyły się w OSP Rozmierka, Kadłub, Szymiszów i Rożniątów.
Zarządy otrzymały jednogłośne absolutoria.
W OSP Rożniątów wybrano nowego Prezesa OSP, został nim dh Łukasz Buła. Dh Karol
Bischoff zrezygnował z funkcji Prezesa tej OSP.
➢ Opracowane
i
przekazane
do
uzgodnienia
zostały
plany
i OC na 2019r.
W/w
planach
uwzględniono
nasz
udział
w
ćwiczeniach
i
oraz szkoleniach organizowanych przez Wojewodę i Starostę Powiatu Strzeleckiego.
KULTURA

obronne
treningach

➢ Rozpoczął prace Zespół ds. koordynacji działań związanych z organizacją imprez
towarzyszących tegorocznym Dniom Ziemi Strzeleckiej, które odbędą się w dniach 1-2
czerwca.
W skład zespołu, któremu przewodniczy Viceburmistrz p. M. Feliniak wchodzą:
1) Violetta Zalejska,
2) Magdalena Żelazna,
3) Marzenna Staroszczyk,
4) Andrzej Wróbel,
5) Monika Mickiewicz,
6) Katarzyna Kaliciak,
7) Henryk Czempiel,
8) Jan Bogusz,
9) Dariusz Bolechowski,
10) Henryk Nowakowski,
11) Hubert Waloszek,
12) Mariusz Kurzeja,
13) Adam Capała,
14) Małgorzata Kornaga.
Szczegółowy harmonogram imprez towarzyszących Dniom Ziemi Strzeleckiej winien zostać
przygotowany i przedstawiony przez Zespół do dnia 30 kwietnia.
WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE
14.02.2019

Walentynki – Koncert zespołu Bow (C@fe Kultura)

15.02.2019

Finisaż
wystawy
(C@fe Kultura)

24.02.2019

Bajkowa niedziela – seans filmowy dla dzieci (C@fe Kultura)

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)

malarstwa

Małgorzaty

Szmajdrowskiej

SPRAWY RÓŻNE
➢

Po raz XXI ogłoszony został konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”.
Termin zgłaszania kandydatur do nagrody (osoba, firma, instytucja) za 2018 rok w pięciu
różnych kategoriach działalności (społecznej, gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej i
sportowej) upływa 20 marca 2019 r. o godz. 15.00.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem
kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/firmy/instytucji.
Więcej szczegółów oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka: www.ziemiastrzelecka.pl.
INNE WYDARZENIA

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).
Program spotkania obejmowała takie zagadnienia jak:
✓ 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 odchodzącego na emeryturę Komendanta
Powiatowego Policji w Strzelcach Op. podinsp. Witolda Apolinarskiego
(Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op.)
Od 16 lutego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich pełni nadkom. Arkadiusz Chętnicki, obowiązki Zastępcy
Komendanta powierzone zostały podinsp. Jarosławowi Roszczak.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu, władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, związków
zawodowych, służb oraz kadra kierownicza strzeleckiej komendy.

18.02.2019

„Walentynkowy wieczór na lodowisku” (lodowisko „Biały Orlik” przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich) – impreza objęta
Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Organizatorem imprezy było 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.
Uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w
Kędzierzynie-Koźlu.
W dniu 18 lutego stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w
Kędzierzynie-Koźlu
objął
ppłk
Robert
Król.
Ppłk. Król przejął obowiązki od czasowo pełniącego funkcję Wojskowego
Komendanta Uzupełnień mjr. Jarosława Krzemińskiego.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z
administrowanego terenu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb
mundurowych.

22.02.2019

Szkolenie jak "krok po kroku" sporządzić biznesplan (Urząd Miejski w
Strzelcach Opolskich, sala obrad Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich)

15.02.2019

Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny, w
związku z zamiarem ogłoszenia naboru wniosków w zakresie rozwijania
działalności gospodarczej.

22.02.2019

Prezentacja nowo zakupionego taboru autobusów w ramach realizacji
projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim – Etap – II”.

(teren PKS w Strzelcach Opolskich)
W ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w zakresie projektu pn.:
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap
II”,
PKS Strzelce Op. S.A. zakupił 15 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych
autobusów komunikacji międzymiastowej, w tym:
✓ 2 autobusy klasy MAXI - producent IVECO BUS
✓ 11 autobusów klasy MIDI, w tym 5 sztuk pojazdów z częściowo niską
podłogą – producent SOR
✓ 2 autobusy klasy MINI - producent MERCEDES BENZ.
Doposażony zostanie również posiadany już przez Spółkę System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl.

22.02.2019

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS Strzelce Op.
S.A., to 10.942.019 zł (w tym kwota dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
wynosi 4 525 289 zł oraz dofinansowanie Powiatu Strzele-ckiego do wkładu
własnego PKS w wysokości 1 000 000 zł).
Spotkanie z zawodnikami ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.
Do strzeleckiego ratusza zaproszono zawodników ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
– strzelczan – którzy razem z zespołem zdobyli niespełna miesiąc temu Puchar
Polski.
Piotr Pietrzak, Paweł Brandt i Maciej Walczak – na co dzień grający w ZAKSIE
Strzelce Opolskie – przywieźli ze sobą puchar.
W trakcie spotkania przekazaliśmy im gratulacje, a także drobne upominki.
Piotr Pietrzak odpowiada za przygotowanie fizyczne siatkarzy kędzierzyńskiej
ZAKSY, Paweł Brandt za rehabilitację, natomiast Maciej Walczak uzupełnił
skład pierwszego zespołu, dostrzeżony na treningach przez trenera Gardiniego.
To ogromna szansa dla młodego siatkarza ze Strzelec Opolskich.

22.02.2019

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

25.02.2019

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Strzelcach Opolskich
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
➢ rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za miesiąc styczeń
2019 r.;
➢ rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za 12 miesięcy 2018
r. ;
➢ rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań projektu pn. „Modernizacja
oczyszczani ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa
suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”.
➢ rozpatrzenie informacji o planach inwestycyjnych i bieżących spółki na rok
2019

26.02.2019

Podsumowanie Plebiscytu Nowej Trybuny Opolskiej
HIPOKRATES (Opole, Studenckie Centrum Kultury)

OPOLSKI

Miło jest mi przekazać, iż w zorganizowanym plebiscycie najwięcej głosów
czytelników uzyskał p. Jarosław Mijas, pediatra ze Strzelec Opolskich.
Dr n. med. Jarosław Mijas jest specjalistą w dziedzinie chorób płuc, medycyny
ratunkowej i pediatrii.

Od 9 lat pełni funkcję ordynatora Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym
w Strzelcach Opolskich.
Warto podkreślić, iż doktor Mijas wygrał plebiscyt w kategorii lekarz już po
raz drugi z rzędu.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

01.03.2019

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (Polana Śmierci w
Dąbrówce-Barucie).

05.03.2019

Spotkanie szkoleniowe dot. realizacji Programu ochrony powietrza dla
województwa opolskiego za 2018 r. (Opole, Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego).

08.03.2019

Uroczysta gala podsumowująca plebiscyt PERŁA ROKU 2019 (Strzelecki
Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich)
Organizatorem
plebiscytu
jest
Wydawnictwo
Silesiana
Sp. z o.o., wydawca Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski”.

➢ Dostojny jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodziła w ostatnim czasie mieszkanka Strzelec
Opolskich.

