
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(27 LUTEGO – 27 MARCA 2019 R.) 
FINANSE 

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały 3 Zarządzenia finansowe: 
 
 

1) Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 
planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019. 

 
Zarządzenie oraz ujęte nim zmiany stanowią konsekwencję Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie 
na 2019 rok.  
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem dokonane zostały  
 zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2019, ustalonym 

Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2019 r., w szczegółowości 
dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki, 

 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w planach finansowych 
pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2019. 

 
2) Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.  
 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 2.193,00 zł, co stanowi skutek przekazania 
przez Wojewodę Opolskiego informacji o ostatecznych kwotach na 2019 r.  w zakresie: 
 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
 dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz na realizację 

zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane 
z budżetu państwa. 

 
3) Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian 

w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.  
 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 121.100,00 zł.  
Przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów: 
 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (70.100 zł) 

Przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 70.100 zł dokonane na wniosek Dyrektora 
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. związane są z realizacją bieżących zadań 
jednostki, a w szczególności z: 
 realizacją zadania „Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z 

umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o. „– w związku z uwolnieniem kolejnych mieszkań 
(70.000,00 zł)  

 zapłatą podatku rolnego (100,00 zł). 
 

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (16.000,00 zł) 
Zmiany w obrębie ww. Działu dokonane zostały odpowiednio na wniosek: 

 Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – w związku z potrzebą zakupu dodatkowego modułu „Zwrot 
podatku akcyzowego” do systemu KSAT 
(13.000,00 zł); 

 Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji – w związku z opłatą ZAiKS-u za występy 
artystyczne podczas organizowanych festynów gminnych (3.000,00 zł). 

 



Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA (35.000,00 
zł). 

Przesunięcia środków w kwocie 35.000,00 zł dokonano na wniosek Kierownika Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych – w związku z zadaniem „Modernizacja obiektu remizy 
OSP Rozmierka – Etap II – Prace adaptacyjne poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe OSP”.  
Wprowadzona zmiana w planie wydatków umożliwi wykonanie robót uzupełniających – wykonanie 
przyłącza obiektu do kanalizacji oraz prac na klatce schodowej, które nie były uwzględnione w 
poprzednim etapie. 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANIC ZONEGO 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

25.03.2019 
 

do godz. 10.10. 

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowanie dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej:  
 (część 1 zamówienia) - remontu i wymiany nawierzchni Placu Żeromskiego oraz 

otaczających go ulic i chodników, jak również innych prac w tym adaptacji 
podziemi placu  

 (część 2 zamówienia) - remontu i adaptacji budynku A i B przy ul. Zamkowej na 
potrzeby miejsca wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ekonomii społecznej, 
społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne.  

 
Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczą: 
 
Część I (Plac Żeromskiego) 
1. FRANTA&FRANTA Architekci Sp. z o. o., Chorzów, 120 540,00 zł  
2. Studium Sp. z o. o. sp. k., Warszawa, 184 746,00 zł. 

 
Część II (budynki przy ul. Zamkowej) 
1. Studium Sp. z o. o. sp. k., Warszawa, 123 698,60 zł 
2. Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-Projekct, Brzeg, 94 464,00 zł  
3. Architekt Maria Słota-Puda, Opole, 69 000,00 zł.  
 
Kryterium oceny ofert jest cena (60 %) oraz doświadczenie zawodowe osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia 
 

W PRZYGOTOWANIU: 

 Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 
Odbiorcy końcowi nadal przesyłają pełnomocnictwa upoważniające gminę Strzelce 
Opolskie do przeprowadzenia postępowania wspólnego. 

 

PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWN ĘTRZNEJ 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

26.02.2019 
 
do godz. 10.10. 

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce 
Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca 
wielofunkcyjnego”. 
Zakres zamówienia - 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, społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz 
gastronomiczne. 
 
W postępowaniu oferty złożyło 15 firm:  

1 
Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE, Potok Mały 28; 28-300 
Jędrzejów - 110 700,00 zł  
 

2 
Studium Sp. z o. o. sp. k., ul. Nowakowskiego 12/99; 00-666 Warszawa - 
165 435,00 zł. 
 

3 
ARKO Projekt Sp. z o. o., ul. Jodłowa 36; 44- 304 Wodzisław Śląski - 
109 470,00 zł 
 

4 
BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25; 42-200 Częstochowa 
- 167 280,00 zł 
 

5 
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o., 
ul. Strzeleckiego 27; 44-105 Gliwice - 88 560,00 zł.  
 

6 
EKO PROJECTS Sp. z o. o., ul. Parkowa 25;  
51-616 Wrocław - 97 354,50 zł. 
  

7 
C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki s.c., ul. Sowińskiego 24; 
70-236 Szczecin -  
117 034,50 zł 
  

8 
Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, 
ul. Parafialna 16; 52-233 Wrocław - 123 000,00 zł. 
 

9 
SMART Architekci Szymon Mazurek, 
ul. Milicka 68; 51-126 Wrocław - 97 000,00 zł 
 

10 
Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o. o.,  ul. Paderewskiego 7; 61-770 Poznań 
- 98 400,00 zł. 

11 
Pracownia Projektowa Wykrzyknik, ul. Rynek 10;              43-190 Mikołów - 
272 635,65 zł  
 

12 
Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. ul. Sudecka 89/11-12; 58-500 Jelenia Góra 
- 173 430,00 zł 
 

13 
ARCHIDOM Bernard Łopacz, 
ul. Środkowa 5; 47-400 Racibórz - 95 694,00 zł  
 

14 
A.F. PROJEKT Adam Fidyka, ul. Św. Katarzyny 2/5; 44-100 Gliwice - 
102 090,00 zł  
 

15 
iCON Studio Architektury Arletta Pasicka, 
ul. Czartoryskiego 17/2; 51-126 Wrocław - 98 400,00 zł. 

 
Postępowanie zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała 
kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (60 000 zł). 
 

28.02.2019 
 
do godziny 
10.10. 
 

Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia.  
Zamówienie dotyczyło zaopatrywania w 2019 roku Gminy Strzelce Opolskie w 
kruszywo wapienne przeznaczone do remontu dróg transportu rolnego.  

 

 
W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy: 

1. F.U Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król Opole; 153 920,97 zł.  

2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTOCORT Marcin Kłosek, Leśnica; 
117 261,00 zł 

3. P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek; 111 807,00 zł.  
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, które 
zaoferowała nw. ceny jednostkowe: cenę dostawy 34,50 zł/t oraz cenę dostawy i 
wbudowania 42,50 zł/t.  
Wybrana oferta umożliwi zakup ok. 3 000 ton kruszywa, przy czym szacuje się, że ok. 
70 % stanowić będzie dostawa, a ok. 30% ton dostawa z wbudowaniem (rozścieleniem 
i zawałowaniem). 
Oferta przyj ęta została do realizacji.  
 
 



 
 

6.03.2019 r.  
 
do godz. 10:10. 

 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce 
Opolskie – Plac Żeromskiego. 

Zakres zamówienia - 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 uczestniczyło 11 firm: 
1. LandAR Projects Sp. z o. o., Warszawa, 79 834,78 zł  
2. Firma „ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o., Katowice, 177 120,00 zł  
3. INSTAL-TECH Marcin Marzec, Kraków, 147 600,00 zł  
4. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o. o., Poznań, 98 400,00 zł  
5. FRANTA&FRANTA Architekci Sp. z o. o., Chorzów, 147 600,00 zł  
6. GPP Grupa Projektowa Sp. z o. o., Kraków, 96 078,00 zł 
7. Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski, Częstochowa, 158 522,40 zł  
8. VITARO Sp. z o. o., Warszawa, 110 700,00 zł  
9. Pracownia Architektów Zen, Katowice, 187 000,00 zł  
10. Strzelecki Biuro Architektoniczne, Zielona Góra, 116 235,00 zł  
11. An Archi Group Sp. Z o. o., Gliwice, 378 840,00 zł. 
Postępowanie zostało unieważnione.  
Oferta z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył 
na realizację zamówienia (60 000 zł). 

 
 
 

PROCEDURY W PRZYGOTOWANIU 
 

 
 Wykonanie 26 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów. 
 
 Analiza ekonomiczno-finansowa funkcjonowania spółek komunalnych realizujących zadania własne 

Gminy Strzelce Opolskie, w kontekście poszukiwania optymalnych rozwiązań dla Gminy wraz 
ze wskazaniem rozwiązania rekomendowanego z uzasadnieniem. 

 
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. 
Stan zaawansowania robót: prowadzone są prace przy pokryciu dachowym z blachy. Wewnątrz obiektu 
wykonywane są prace instalacyjne: instalacja gazowa oraz instalacje elektryczne. Na ukończeniu są 
roboty związane z wykonywaniem posadzek oraz tynków wewnętrznych. Równolegle prowadzone są 
prace dociepleniowe. 

• „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 złotych związane z utwardzeniem terenu pod wiatą, których 
wartość wynosi 22 970,00 zł. Ta część zadania obejmuje wykonanie wybrukowania 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. 

 

• „Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich”  – zakres zadania obejmuje konserwację niecki 
fontanny, pomnika Myśliwca, wymianę instalacji wodnej a także wykonanie iluminacji świetlnej fontanny.  
Remont za kwotę 126 000 złotych wykonuje firma NTCE Andrzej Owczarz z Żor.  

 

• „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. 

 

• „O świetlenie 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”  – wartość inwestycji wynosi 196 677 złotych.  
Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej długości ok. 190m. 
 

• „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” - w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej .  
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Kwiatowej w Rożniątowie o 
długości ok 90 mb. Wartość projektu wynosi 3 100 złotych. 
 

•  „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Krótkiej w Kadłubie o długości ok 
90 mb.  
Wartość projektu wynosi 3 100 złotych. 
 

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

 

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

• „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich” – zadanie obejmuje 
budowę dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżką pieszorowerową, miejscami postojowymi oraz 
oświetleniem ulicznym a także sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach po Zieleni Miejskiej. 



Najkorzystniejsza oferta za realizację zadania złożona przez PHU TRANSKOM z Jaryszowa wynosi 
5 498 100,00 zł. Wykonawca rozpoczął realizację robót przygotowawczych (geodezyjne tyczenie trasy dróg, 
wycinka zieleni). 

 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania jest firma SANABUD S.A. 
z Kędzierzyna – Koźla.  
Umowna wartość zadania wynosi 450 000 złotych.  
Przekazano plac budowy na remonty cząstkowe w Płużnicy, Błotnicy Strzeleckiej a także w Strzelcach 
Opolskich na ul. Rychla i Bocznicowej w Strzelcach Opolskich na kwotę 99 676 zł. 
 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg)” – planowana 
kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 110.000 zł. Realizatorem zadania jest firma BENBUD z 
Osieka. 

 

• „Przebudowa ul. Prusa w Strzelcach Opolskich – budowa miejsc postojowych” – koncepcja w zakresie 
możliwości usytuowania wzdłuż drogi miejsc postojowych – wybrano wykonawcę opracowania – Biuro 
Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź za kwotę 2 952 zł. 

 

• Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ul. Sportowej w Dziewkowicach”.  
Wybrano wykonawcę zadania: Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK”  Agnieszka Niedźwiedź za 
kwotę 8 979 zł. 

 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Strażackiej w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą robót jest firma Zakład 
Remontowo – Budowlany Andrzej Krok z siedzibą w Kadłubie.  
Zadanie obejmuje wymianę 4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw 
ze źródłem światła LED.  
Wartość zadania wynosi 18 000 złotych.  

 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą robót jest firma Zakład 
Remontowo – Budowlany Andrzej Krok z siedzibą w Kadłubie.  
Zadanie obejmuje wymianę 4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw 
ze źródłem światła LED. Wartość zadania wynosi 18 000 złotych.  

 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 

• „Konserwacja rowu A61 – etap VI” – wartość robót wyniosła 50 000 złotych. W ramach zadania odmulono 
500mb rowu i wykonano 170m umocnienia brzegów z żerdzi.  

 
GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO ŚCI 
 

TERMIN 
PRZETARGU  

PRZEDMIOT PRZETARGU 

21.03.2019  
 
 
 

II 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 
1. 985/19 z mapy 3 

0,0908 ha 
 

 
50.000 zł (+23% VAT) 

2. 985/20 z mapy 3 
0,0893 ha 

 
49.000 zł (+23% VAT) 

 
 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
 



OGŁOSZONE ZOSTAŁY:  
 

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. 

15.05.2019  
 

II 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.  
 
Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi oświaty, sportu i rekreacji, 
szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, 
usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł. Sprzedaż działki zabudowanej 
zwolniona jest od podatku VAT Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi                            
z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.  

17.05.2019 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki nr 5140/4, 
nr 5140/5 i nr 3172/75 z mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę usługową.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto (+ 23% VAT). 

 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH/GARA ŻY 
TERMIN 

PRZETARGU 
PRZEDMIOT PRZETARGU 

 
04.03.2019 
 
 

I ustny przetarg ograniczony na najem garażu o powierzchni użytkowej 12,11m2 
położonego w Strzelcach Opolskich przy Pl. Żeromskiego 9, oznaczonego 
symbolem G.  
 
 



Przetarg ograniczony był 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 
wynosiła 5,30zł + 23% VAT. 
 
W wyznaczonym terminie, wskazanym w ogłoszeniu wpłaty wymaganego 
wadium dokonała osoba, prowadzący w budynku przy Pl. Żeromskiego 9 na 
podstawie umowy najmu działalność pod nazwą „Firma Handlowo-Usługowa Jacek 
Ferdynus”. 
Ostatecznie osoba uznana został za najemcę przedmiotowego garażu, ze stawką 
czynszu miesięcznego w wysokości 5,80zł/m2 + 23% VAT. 

11.03.2019  
 

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 
funkcj ą mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.  
 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 
wynosiła 15zł + 23% VAT. 
 
Z uwagi na brak osób chętnych do najmu lokalu, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym.  
 
Ogłoszony zostanie kolejny - II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu 
na dotychczasowych warunkach. 

 
 
 W dniu 21 marca przyjęte zostało przez Burmistrza roczne sprawozdanie z działalności Gminnego 

Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, za 2018 rok (obowiązek przedstawienia 
sprawozdania Burmistrzowi wynika z Regulaminu Organizacyjnego GZMK). 

 
Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań rzeczowo-finansowych przez komórki organizacyjne 
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich w 2018r. 
Sprawozdanie uwzględnia ponadto: 
1. nieruchomości gminne sprzedane w 2018r.,  
2. stan gminnego zasobu mieszkaniowego, 
3. sposób rozpatrzenia wniosków o najem mieszkań komunalnych,  
4. stan zadłużenia najemców na dzień 31.12.2018r. oraz windykację należności czynszowych, 
5. funkcjonowanie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości. 
 

Dochody wykonane w 2018r. wyniosły 4 444 383 28 zł, co stanowiło 90,3% planu przyjętego w 
budżecie gminy.  

Wydatki na realizację zadań statutowych Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego ponoszone były w 
sposób celowy, racjonalny oraz zapewniający wygospodarowanie oszczędności w wysokości 141 959 18 zł, 
co stanowi 1,7% przyjętego planu finansowego.  
 
Statutowa działalność jednostki polegająca na gospodarowaniu gminnymi nieruchomościami, gminnym 
zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym przebiegała prawidłowo. 
Zachowane zostały podstawowe cele użytkowe oraz społeczno gospodarcze nieruchomości wynikające z 
funkcji gminy, jako wła ściciela publicznego.  
 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego przedstawione zostało Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy oraz Komisji Mieszkaniowej.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  



 
 2 oferty wpłynęły na ogłoszony konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców 
Śl. 4/4 w Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo jego najmu. 

 
Przedmiot konkursu stanowił remont lokalu o powierzchni użytkowej 59,60 m2, w tym mieszkalnej 27,90 m2 
(lokal składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc., przedpokoju i spiżarni)  
 
W konkursie mogły 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. 

 
Po przeprowadzonej weryfikacji, Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała jedną z ofert.  
Wynik konkursu wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Burmistrza. 

 
 W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia  

8 marca 2019 r. (poz. 961) opublikowana została Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Op. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy 
najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 
mieszkaniowych. 

 
Uchwała weszła w życie z dniem 23 marca br.  

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 W dniach od 8 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu (w Biurze Architekta 
Miejskiego) ponownie wyłożony jest do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projekt 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”, 
wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. 

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu obejmuje działki oznaczone nr ewid. gruntu: 55/10, 55/15, 55/22, 
55/23, 55/24, 55/35, 55/38 i 55/49 oraz części działek nr: 26, 69, 55/21, 55/39, 55/48, 92/1 i 92/2. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
16 kwietnia 2019 r. (Urząd Miejski, sala Rady Miejskiej) o godz. 900. 

 

Uwagi do projektu planu można będzie wnosić na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 
2019 r. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 14 marca 2019 r.  do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich 

potwierdzające wątpliwości urzędników, co do składu substancji zalegającej w pryzmach w okolicach 
ulic Kazimierza Wielkiego i Czereśniowej.  
Zawierało opinię biegłego laboratorium wskazującą na wyraźne „przekroczenia dopuszczalnych wartości 
substancji (…) mogące zagrozić życiu i zdrowiu człowieka, obniżenie jakości wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi i mogące dokonać zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym”.  

 
O tej sprawie Burmistrz Strzelec Opolskich informował policję już w styczniu 2019 r. 

 
W piśmie prokuratura zwróciła się do Burmistrza „o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu 
zabezpieczenie substancji, ich usunięcie, utylizację lub inne działania niezbędne do usunięcia 
istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego”. 
Na tej podstawie Burmistrz Strzelec Opolskich zobowiązał rolnika do natychmiastowej utylizacji tej 
substancji. Pismo przekazano także Prokuraturze Rejonowej i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska.  

INICJATYWY GOSPODARCZE 



 6 marca Burmistrz Strzelec Opolskich p. Tadeusz Goc odbył spotkanie z przedstawicielami opolskiego 
Centrum Obsługi Inwestora działającego w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Rozmawiano o dalszej współpracy przy projektach inwestycyjnych  
oraz o planowanym programie szkoleniowym dla samorządów z zakresu obsługi inwestorów. 

 
 15 marca odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”. 

W posiedzeniu udział wzięli wiceburmistrz p. Józef Kampa i kierownik Ref. Inicjatyw Gospodarczych p. 
Henryk Czempiel.  
Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie i plan pracy Komisji Rewizyjnej oraz podjęło uchwałę w sprawie 
połączenia funkcji Przewodniczącego Zarządu i kierownika biura Związku.  
Rozmawiano również o rządowym programie likwidacji białych plam komunikacyjnych i zapowiedzi 
wyższych stawek dofinansowania dla tych samorządów, które działają w związkach. 

 
 25 marca w Opolu odbyło się tzw. śniadanie europejskie, zorganizowane przez europosłankę Danutę 

Jazłowiecką.  
Zaproszony gość, europoseł Jan Olbrycht z woj. śląskiego dyskutował z samorządowcami i przedsiębiorcami 
o przyszłym budżecie Unii Europejskiej.  
Jako główny sprawozdawca budżetu wieloletniego w Parlamencie Europejskim, przedstawił kulisy prac na 
budżetem oraz jego ścisłe powiązanie z problemami gospodarczymi i politycznymi Unii.  
W spotkaniu uczestniczył kierownik Henryk Czempiel. 

 
 25 marca odbyła się w Opolu konferencja rozpowszechniająca projekt InduCult2.0., w której udział 

wziął kierownik Henryk Czempiel. 
 
Projekt realizowany jest przez sieć 8 europejskich regionów, w tym województwo opolskie, ma na celu 
„odkrycie na nowo własnej kultury związanej z przemysłem”.  
W ramach projektu powstaną m.in. lokalne i europejska strategia Kultury Przemysłowej i działania 
pilotażowe.  
Projekt trwa już dwa i poł roku, a w spotkaniach i warsztatach, koordynowanych przez Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki, bierze udział również gmina Strzelce Opolskie. 

 

ROLNICTWO 

 Trwa intensywny okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach. 
 
 7 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w sołectwie Błotnica Strzelecka. W zebraniu 

uczestniczyło ponad 140 osób.  
Nowym sołtysem została wybrana pani Elżbieta Geisler, a przewodniczącym rady sołeckiej został pan 
Adam Nowok. 
 

 Nowego sołtysa ma również sołectwo Nowa Wieś, gdzie sołtysem został pan Grzegorz Kozioł. Kończącej 
swoją pracę na rzecz sołectwa pani Teresie Soleckiej społeczność podziękowała gromkimi brawami i 
kwiatami.  
 

 W sołectwie Mokre Łany  na kolejną 6 już kadencję został wybrany pan Jerzy Lubiński.  
 

 W Osieku panią Irenę Jackowską zastąpił pan Krzysztof Szłapa.  
 

 W sołectwie Adamowice swoją pracę będzie kontynuowała pani Krystyna Jendrzejek, natomiast w 
Suchej - pan Bogusław Farion. 

 
 Podczas zebrania w sołectwie Brzezina mieszkańcy na sołtysa wybrali ponownie pana Romana Bema.  

 
 W Grodzisku Jana Zielonkę zastąpił pan Roman Gawlik, prezes tamtejszej OSP.  

 
 W Warmątowicach Panią Krystyn ę Kocur na stanowisku sołtysa zastąpiła pani Anna Krawczyk. 

 



 Podczas wczorajszego zebrania ponownie sołtysem Szymiszowa-Osiedla został wybrany pan Henryk 
Skowronek. 
 
 Do odbycia zostało jeszcze 7 zebrań: 

29 marca 2019 r.  Szymiszów-Wieś 
 

1 kwietnia 2019 r.  Ligota Górna 
 

4 kwietnia 2019 r.  Kadłub-Piec 
 

5 kwietnia 2019 r.  Rozmierka 
 

8 kwietnia 2019 r. Dziewkowice 
 

10 kwietnia 2019 r.  Farska Kolonia 
 

11 kwietnia 2019 r.  Jędrynie 
 

 Marzec to okres zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2019/2020.  
Gmina Strzelce Opolskie podzielona jest na 9 obwodów łowieckich, na których będą realizowane zadania 
polegające na redukcji populacji zwierząt łownych.  
W planie do pozyskania są w znaczących ilościach: dziki, jelenie, sarny oraz daniele. 
 

 W większości sołectw rady sołeckie i sołtysi zorganizowali spotkania z okazji Dnia Kobiet, gdzie przy 
poczęstunku i muzyce panie mogły wspólnie, w miłym towarzystwie, spędzić czas. 
Imprezy te stają się już tradycją na terenach wiejskich i umożliwiają integrację mieszkańców wsi. 

OŚWIATA  
 Prowadzone są działania związane z realizacją projektów: 
 

1.  „PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT” - środki finansowe pozyskane  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.  
Koszt projektu:  1 929 147,84 zł.  
Projekt realizowany będzie w 10 przedszkolach naszej gminy w latach 2019 - 2021.  
Najważniejsze zadania to: wydłużenie czasu pracy we wszystkich przedszkolach, doposażenie placówek, 
zajęcia rozwijające, np. robotyka, wyjazdy do teatru, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogiczneja także doskonalenie kadry pedagogicznej.  

 
2.  „MALUCH +”  - środki finansowe pozyskane w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji  i 

Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019.  
Koszt projektu: 188 800,00 zł.  
Środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobka a także na utworzenie, od 1 maja 2019 r. 16 
nowych miejsc  

 
3. „ SZKOLNY KLUB SPORTOWY” oraz „UMIEM PŁYWA Ć” - środki finansowe pozyskane w ramach 

programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
Koszt projektów: 101 920,00 zł.  
Środki przeznaczone zostaną na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach podstawowych (pływanie, 
koszykówka, piłka nożna). 
 

 Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach programu 
„SPORTOWA POLSKA” zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich.  
Wnioskowane dofinansowanie to 198 000,00 zł.  

 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 - Dwójka w Strzelcach Opolskich złożyło do 

"Fundacji Góra żdże - Aktywni w Regionie" projekt grantowy - "Z robot em na Ty. Uczymy się i bawimy 
z nowymi technologiami" 
Z pozyskanego w ten sposób grantu w wysokości 10 tysięcy zł zakupiono 25 sztuk "mBotów", które będą 
wykorzystywane na lekcjach informatyki oraz zajęciach pozalekcyjnych.  

 



 Podsumowano XX opolską edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.  
 w kategorii „Ósemeczka” zostały wyróżnione trzy uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Suchej.  
 w kategorii „Ósemka” tytuł laureata otrzymały dwie uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 

w Strzelcach Opolskich. 
 
 15 marca 2019 roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła si ę szósta edycja ekologicznego Przeglądu 

Przedszkolaków „Kubusiowi przedstawiciele natury to My” . 
    Organizatorem było Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach wraz ze Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich.  
W przeglądzie udział wzięły dzieci ze wszystkich przedszkoli gminy Strzelce Opolskie.  

 
 

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  
 Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na zadania:  
 

 zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka. 

 

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem 
wynosiła 16.000,00 zł. 
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki finansowe, 
wkład osobowy, wkład rzeczowy). 
 
Na konkurs wpłynęła 1 oferta - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” 
(Strzelce Opolskie ul. Ks. Wajdy 3). 
Stowarzyszenie zaproponowało realizację zadania pn. „Rodzinne podróże małe i duże – cykl 
edukacyjno-kreatywnych warsztatów rodzinnych”. 
Na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 6.760,00 zł. 
 

 zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem 
wynosiła 12.000,00 zł. 
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki finansowe, 
wkład osobowy, wkład rzeczowy). 

 
Na konkurs wpłynęły 3 oferty: 

 Nazwa i adres oferenta nazwa zadania  przyznana dotacja  
1. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów 

(Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16) 
 
 

„Zdrowi i aktywni seniorzy” 4.000,00 zł 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Oddział w Strzelcach Op. 
(Strzelce Opolskie  
ul. Krakowska 16) 
 

„Integracja                                i 
aktywność dla 60+” 

2.129,00 zł 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Kadłub 
Kadłub ul. Powstańców Śląskich 26 
 

„Kadłubski senior na 
rehabilitacji” 

3.500,00 zł 

wartość przyznanych dotacji ogółem 
 

9.629,00 zł  

 

SPORT 
 W uznaniu osiąganych wysokich wyników sportowych - kierując się kryteriami zawartymi w Uchwale Nr 

XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie – Burmistrz 
podjął decyzję o przyznaniu stypendiów zawodnikom: 

zawodnik/kwota stypendium   
 

1) Podopieczna MKS w Strzelcach Op- 350 zł wysoka forma zawodniczki   



 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

 w Strzelcach Opolskich, 
 

 zdobycie srebrnego medalu w FZ Forza Czech U-17 
International (w grze mieszanej) – Ceski Krumlov,  

 zdobycie dwóch złotych medali: w rozgrywkach Grand 
Prix Polski (w grze pojedynczej) w Sobótce i w Polish 
Open U-17 (w grze deblowej) w Głubczycach;  

 zdobycie dwóch brązowych medali w rozgrywkach: 
Polish U-17 International (Lubin) i Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Województw Juniorek w 
Badmintonie.   

Podopieczna jest członkiem kadry narodowej.  
 

2) Podopieczna UKS Siódemka - 280 zł 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 
w Strzelcach Opolskich 

 

 wzrost poziomu sportowego w odniesieniu do ubiegłego 
roku, 

 zdobycie brązowego medalu w Estonii na Mistrzostwach 
Europy Młodzików w Sumo (w kat. wag. - 40 kg.) 

 zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Kobylinie, dodatkowo w Pucharze Polski 
Młodzików w Sumo (w kat. wag. - 40 kg.) w Kielcach.  

 
3) Podopieczny UKS Siódemka- 300 zł 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 

w Strzelcach Opolskich 
 

 zajęcie IX miejsca na Mistrzostwach Europy Młodzików 
w Sumo w Estonii (w kat. wag. - 55 kg)   

 zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski (w kat. 
wag. - 55 kg)  

 zdobycie złotego medalu w Pucharze Polski Młodzików 
w Sumo (w kat. wag. -55 kg) w Gorzowie Wielkopolskim  

 zdobycie brązowego medalu w Pucharze Polski 
Młodzików w Sumo (w kat. wag. 50 kg) w Kielcach.  

 
 
oraz trenerowi 
Trener UKS Siódemka - 320 zł 

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”  
w Strzelcach Opolskich 

 

trenowanie w/w zawodników SUMO, którzy osiągają 
wysokie wyniki sportowe. 
 

 
Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, stypendia przyznane zostały na okres 12 miesięcy.  

 
 Rozstrzygnięty został 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) wynosiła do 6.000 zł.   
 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta - ofertę złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie „AIKIDO” 
Stowarzyszenie Sztuk Walki z Opola.  
Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszonego konkursu. W ocenie zgodnej z 
obowiązującymi w konkursie kryteriami oceny merytorycznej, otrzymała 89 punktów na 100 możliwych, co 
przekłada się na wartość przyznanej dotacji w kwocie 5.340 zł.  
 W dniu 1 marca br. wynik konkursu zatwierdzony został przez Burmistrza. 

 

 Znaczące sukcesy odnosi ZAKSA Strzelce Opolskie.Drużyna powalczy o awans do I ligi piłki siatkowej 
mężczyzn. 

 
W pierwszej rundzie play-off ZAKSA Strzelce Opolskie pokonała 3 razy SMS PZPS Spałę. 
W drugiej rundzie play-off odniosła 3 zwycięstwa w meczach z UMKS Kęczanin Kęty (ostatni mecz rozegrany 
został 23 marca). 
To daje jej prawo gry w półfinale, który odbędzie się w dniach  
5-7 kwietnia 2019 r. ZAKSA Strzelce Opolskie stara się o organizację tej prestiżowej siatkarskiej imprezy. 



Być może do hali przy Kozielskiej zjadą najlepsze drużyny środkowo-wschodniej Polski. Polski Związek Piłki 
Siatkowej podejmie decyzję w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 
 
 2 marca zebraniem w OSP Strzelce Opolskie zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w OSP 

podsumowujących działalność tych ważnych organizacji za 2018 rok.   
Wszystkie Zarządy otrzymały jednogłośne absolutoria oraz bardzo dobre i dobre oceny z działalności i 
realizacji planów pracy.  

 

 2 marca miała miejsce uroczystość przekazania dla OSP Strzelce Opolskie samochodu pożarniczego 
drabina firmy Magirus.  
Wartość samochodu, który zakupiony został ze środków Gminy w roku ubiegłym to 40.000 zł.  

 

 Jednostki OSP uczestniczyły w akcji usuwania skutków silnych porywistych wiatru, jakie przeszły nad 
Gminą Strzelce Opolskie w dniach 8-12 marca.  
 

15 marca odbyło się w tej sprawie posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 
którym m.in. dokonano szacowania i oceny szkód. 

 
Na skutek wiatrów, doszło do uszkodzenia istniejącego drzewostanu na terenie Parku Miejskiego 

oraz na terenach komunalnych przy ul. Sosnowej oraz w „Parku przy ul. Opolskiej”. 
Drzewa na tych terenach zostały poprzewracane i połamane: 

• Park Miejski – 118 szt. - w tym przewróconych 76 szt. i połamanych 42 szt.; 
• teren przy ul. Sosnowej – 13 szt. - w tym przewróconych 6 szt. i połamanych 7 szt.; 
• „Park przy ul. Opolskiej” – 23 szt. - w tym przewróconych 17 szt. i połamanych 6 szt. 
Ogółem zniszczeniu uległy 154 drzewa. 
 
Oszacowana przez PUKiM Sp. z o.o. wartość koniecznych do wykonania prac związanych z usuwaniem 
zagrożeń stwarzanych przez zniszczony drzewostan w Parku Miejskim to około 130 000 zł.  
Natomiast wartość prac na pozostałych terenach oszacowano  
na kwotę ok. 47 000 zł. 

W ramach usuwania zagrożeń w pierwszej kolejności usunięto powalone drzewa z parkowych 
alejek (10 szt.) oraz z pól uprawnych przy parku (5 szt.).  

Z alejek zebrano również 20 konarów, które w znacznym stopniu utrudniały przejście i przejazd. 
 

W wyniku zaistniałego zdarzenia uszkodzeniu uległy także okna w Przedszkolu Publicznym w 
Warmątowicach, straty (w sprzęcie i wyposażeniu osobistym) poniosły jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 
Uszkodzeniu uległ również dach na budynku przy ul. Parafialnej 2 w Strzelcach Op., w którym ma swą 
siedzibę Klub Seniora. 
 
Szacowana wartość wszystkich strat to ponad 400.000 zł.  

 

 16 marca na bazie OSP Szymiszów przeprowadzone zostały Miejsko-Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzie ż zapobiega pożarom”.   
 

Informacja z przebiegu eliminacji miejsko–gminnych turnieju – w załączeniu.  
 
Laureaci eliminacji miejsko-gminnych (zdobywcy miejsc 1-3 z poszczególnych grup wiekowych, 
reprezentować będą Gminę Strzelce Opolskie podczas eliminacji powiatowych Turnieju , które odbędą 
się w dniu 29 marca 2019r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.    
 

 18 marca w OSP Szymiszów odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP, którego celem było 
przyj ęcie zmian do Statutu OSP. Główne zmiany dotyczą uporządkowania działalności Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. 

 



 22 marca w Kalinowicach odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP.  
Podczas posiedzenia dokonano oceny kampanii sprawozdawczej w OSP, przyjęto plan pracy na 2019r. Ponadto 
omawiane były sprawy bieżące – zbliżające się święta i uroczystości majowe. 

KULTURA 
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 

 
 
2.03.2019 Tribute To Srebrne – koncert Cezarego Czabaja  

i Tomasza Fibicha (C@fe Kultura)  

3.03.2019 „Cholonek”  spektakl Teatru Korez (sala widowiskowa) 

10.03.2019 „Kolory miasta”  – spektakl dla dzieci Teatru Kultureska (sala widowiskowa) 

13.03.2019 „Islandia – lodowa kraina”  – spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Podsiadło 
(C@fe Kultura)    
 

14.03.2019 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Eliminacje Miejsko-Gminne dla szkół 
podstawowych i gimnazjów (sala widowiskowa) 
 

15.03.2019 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Eliminacje Miejsko-Gminne dla szkół 
średnich i dla dorosłych (sala widowiskowa) 
 

23.03.2019 4. Urodziny C@fe Kultura – Koncert Limboskiego (C@fe Kultura)  
 

 

W ramach cyklu Bajkowa niedziela, 17 i 24 marca w Strzeleckim Ośrodku Kultury zorganizowane zostały 
seanse filmowe dla dzieci  
 

WYSTAWY: 
 

12.02.- 22.03. 
2019 

„Etiudy prozaiczne w naturze śliczne” – wystawa malarstwa Mirosława Pilarza 
(C@fe Kultura). 
 

23.01.- 29.03. 
2019 

„Leniwa niedziela” – akwarele Beaty Van Wijngaarden (Galeria SOK) 
 

25.03.-26.04. 
2019 

Rysunek i grafika Magdaleny Rajskiej-Armaty (C@fe Kultura). 

 
 

INNE WYDARZENIA 
 

01.03.2019 Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wykl ętych 
(Polana Śmierci w Dąbrówce-Barucie). 
W uroczystości wzięły udział delegacje władz samorządowych województwa opolskiego, 
powiatów strzeleckiego i gliwickiego, miast i gmin: Strzelce Opolskie, Wielowieś, 
Zawadzkie, Jemielnica, Leśnica, przedstawiciele służb mundurowych, lasów 
państwowych, Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie oraz delegacje szkół z terenu powiatu 
strzeleckiego. 
 

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) 
 
Celem plebiscytu było wyróżnienie pań, które pracują dla lokalnej społeczności. Perłą 
Roku została p. Irena Koik ze Spóroka. 
Pani Irena Koik jest działaczką społeczną w Spóroku. Od 2000 roku udziela się w Kole 
Gospodyń Wiejskich, działa również w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców 
na Śląsku Opolskim. Od dwóch lat sprawuje funkcję przewodniczącej obu tych 
organizacji. 
Organizatorem plebiscytu było Wydawnictwo Silesiana  
Sp. z o.o., wydawca Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski”.  
 

12-13.03. 
2019  

Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa jakości 
powietrza" (Kamień Śląski)  
 
 

15.03.2019  Spotkanie edukacyjno-informacyjne „Kierunek FIO”  (Ratusz, sala obrad Rady 
Miejskiej) 
Spotkanie dotyczyło naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego                  
w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych, współfinansowanych z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. 
W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, 
do wysokości 5.000 zł. 
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli 
i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw przez 
młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne                                                                       
i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 
31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i 
infrastrukturalny.  
 
Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Stobrawy” oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny. 
 
 

16-17.03. 
2019 

XIII Ogólnopolski Turniej Strzelca Piłki Siatkowej Młodzików i Kadetów o Puchar 
Kronospanu (Hala Sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich) 
 
 

18.03.2019  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; 
 korektę inwestycji spółki na 2019 r.  
 informację Zarządu za okres styczeń-luty 2019 r.  
 

19.03.2019  Sesja Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich 
 

19.03.2019 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Opole, Urząd 
Wojewódzki). 
 
 

19.03.2019  Msza św. w intencji Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach Op. oraz ich 
rodzin (Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich) 
 
 

20.03.2019  Spotkanie robocze poświęcone zaopiniowaniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu 
Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2019/2020 (Nadleśnictwo Rudziniec)  
Porządek spotkania obejmował również podsumowanie prowadzonej gospodarki 
łowieckiej na terenie poszczególnych obwodów – w tym realizację planów pozyskania 



zwierzyny za sezon łowiecki 2018/2019 oraz założenia do budowy nowego RPL 
2019/2020 w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany 2017-2027. 
 
 

21.03.2019  Spotkanie dla beneficjentów Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (Opolski 
Urząd Wojewódzki w Opolu) 
13 marca 2019 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.  
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 47 838 688,31 zł 
(z czego na zadania gminne 33 487 081,82 zł, a na powiatowe 14 351 606,49 zł)  
Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia. 
Gmina Strzelce Opolskie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji pn: 
Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach.  
Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok bieżący.  
Koszt całkowity inwestycji wynosi prawie 2 186 000zł. (dofinansowanie może wynosić 
od 50 do 80%).  
 
 

22.03.2019  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 dwa miesiące 2019 r.  
 rozpatrzenie informacji o stanie zobowiązań finansowych wynikających ze 

zrealizowanego Projektu 1 – „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji 
Strzelce Opolskie”; 

 rozpatrzenie informacji o podjętych działaniach umożliwiających rozszerzenie 
obszaru działalności spółki. 

 
27.03.2019  Posiedzenie Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego (Kędzierzyn-Koźle)  

Porządek obejmował m.in.: 
 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdana finansowego na rok 2018; 
 przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 

2018; 
 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu w roku 2018; 
 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 

Członków.  
 
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 
30.03.2019 Gala Lauri (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op.) 

 
 

03.03.2019  Gala OPOLSKA MARKA (Opole, Filharmonia Opolska) 
 
 

04.04.2019 IV Festiwal Przedszkolaka EKOZOOLANDIA (Strzelecki Ośrodek Kultury) 
 
 

04.04.2019 VI Dzień Sportu (Hala Sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich) 
Organizatorem imprezy jest Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich. 
 
 

04.04.2019 Spotkanie z Jubilatami Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów (Ratusz, sala 
obrad Rady Miejskiej),  
 

50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody: 13 par 
 
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody: 4 pary 



 
65 lat pożycia małżeńskiego – Żelazne Gody: 1 para 
 

 
 

06.04.2019 Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego). 
 
 

06.04.2019 Uroczysta Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych (Prudnik). 
Organizatorem Gali jest Gmina Prudnik wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym 
„Dabrówka” w Prudniku. 
 
 

10.04.2019 Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Samorząd Opolski” (Prószków)  
 
 

 
 Dostojne jubileusze 90. rocznicy urodzin obchodziło w ostatnim czasie 5 mieszkanek Gminy Strzelce 

Opolskie. 

 
 12 marca swoje 1 urodziny obchodziły czworaczki z Kadłuba - Maja, Julia, Olivia, Wiktoria.  


