
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
 (27 MARCA – 24 KWIETNIA 2019 R.) 

FINANSE 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało 6 Zarządzeń finansowych: 
 
1) Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany planu wykonawczego bud żetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na  rok 
2019. 

Zarządzenie stanowi konsekwencj ę Uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcac h 
Opolskich z dnia 27 marca 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 powołanym Zarządzeniem wprowadzone 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 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 28 marca 2019 r. w sprawie 
sprawozdania rocznego z wykonania bud żetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, 
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  Strzeleckiego O środka Kultury za 
2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelc e Opolskie. 

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2018  PRZED I PO ZMIANACH  - ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE 

PLAN:          na 01.01.2018 na 31.12.2018 
różnica 

(3-2) 

DOCHODY    125.685.000,00 130.935.671,83 +5.250.671,83 

 z czego:  dochody bieżące 112.750.000,00 118.713.653,00 +5.963.653,00 

               dochody majątkowe 12.935.000,00 12.222.018,83 -712.981,17 

w tym:    

subwencja 22.757.683,00 23.185.334,00 +427.651,00 

dotacje na  zadania zlecone 23.671.182,00 26.494.707,83 +2.823.525,83 

dotacje na zadania własne 2.444.980,00         2.898.013,00 +453.033,00 

środki pozyskane  z innych  

źródeł    ( w tym z UE) 

6.923.181,25 

(6.851.781,25) 

6.704.698,08 

(6.614.800,08) 

-218.473,17 

(-236.981,17) 

pozostałe dochody 

w tym z opłat za zezwolenia za 

sprzedaż 

69.887.973,75 

680.00,000 

71.652.918,92 

708.500,00 

+1.764.945,17 

+28.500,00 



napojów alkoholowych  

PRZYCHODY 12.434.300,00 12.134.300,00 -300.000,00 

pożyczki i kredyty 

spłaty pożyczek udzielonych  

10.000.000,00 

240.000,00 

8.000.000,00 

0,00 

-2.000.000,00 

-240.000,00 

wolne środki 2.194.300,00 4.134.300,00 +1.940.000,00 

DOCHODY +PRZYCHODY 138.119.300,00 140.925.677,47 +2.806.377,47 

WYDATKI +ROZCHODY 138.119.300,00 140.925.677,47 +2.806.377,47 

WYDATKI 136.235.000,00 141.485.671,83 +5.250.671,83 

w tym  :    wydatki bieżące 113.750.000,00 119.083.853,39 +5.333.853,39 

             wydatki majątkowe 22.485.000,00 22.401.818.,44 -83.181,56 

w tym:    

wydatki  własne  112.563.818,00 114.990.964,00 +2.427.146,00 

z czego na wydatki GPPiRPA 680.000,00 680.000,00 -- 

wydatki na zlecone 23.671.182,00 26.494.707,83 +2.823.525,83 

w ramach wydatków 

bieżących: 
   

wynagrodzenia i pochodne 48.604.743,10 50.937.899,54 +2.333.156,44 

wydatki remontowe 
 

2.411.708,00 
2.992.658,00 +580.950,00 

ROZCHODY 1.884.300,00 1.584.300,00 -300.000,00 

spłata kredytów i pożyczek 

krajowych 
1.884.300,00 1.584.300,00 -300.000,00 

pożyczki udzielane przez Gminę  0 0 -- 

DOCHODY - WYDATKI -10.550.000,00 -10.550.000,00 0,00 

PRZYCHODY -ROZCHODY +10.550.000,00 +10.550.000,00 0,00 

 

Poddaj ąc analizie uzyskane za rok 2018 wska źniki wykonania bud żetu mo żna stwierdzi ć, 
iż realizacja przebiegała zgodnie z przyj ętym planem.  

Na podkre ślenie zasługuje fakt, i ż dochody bie żące w sposób wystarczaj ący 
zabezpieczyły wydatki bie żące i w efekcie wypracowana została nadwy żka bud żetowa rz ędu 
4.718.089,87 zł.    

 
Przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów Gminy do wodzi prawidłowej realizacji 

przyj ętych planów, zarówno po stronie dochodów, jak i wyd atków.   
Uzyskany deficytowy wynik bud żetu w kwocie – 2.310.409,90zł (ni ższy od planowanego 

o 80%), to efekt dobrej realizacji dochodów i ni ższego poziomu wydatków, przy zasadniczo 
pełnej realizacji zada ń rzeczowych zarówno bie żących i maj ątkowych.  



Znacząco mniejszy deficyt, w istotnej cz ęści przes ądza o mniejszej potrzebie si ęgania po 
kredyty. Zamiast o 8 milionów powi ększania długu, si ęgnęliśmy po du żo mniej – bo po 
2.690.000zł.  

Całkowity dług na zamkni ęcie roku bud żetowego to kwota 6.512.260,75 zł (tylko 5% 
dochodu).  
Wobec uzyskanej 4,8 mln zł nadwy żki operacyjnej, oba wska źniki, oraz prawidłowy 
indywidualny wska źnik zadłu żenia potwierdzaj ą bezpieczn ą kontynuacj ę przyj ętych 
strategicznych zada ń bud żetu roku 2019 i lat kolejnych.   

Mając na uwadze, i ż po stronie dochodów wykonanych uzyskana kwota 5.75 3.736,86 zł 
to refundacja wydatków sfinansowanych ze środków unijnych (czyli 5,6% dochodu ogółem, w 
różnym stopniu współfinansujących owe zadania, głównie inwestycyjne), warto podkre ślić rolę 
takiego wsparcia.   
Skuteczne pozyskanie środków w bud żecie gminnym, to niepowtarzalna szansa poprawy 
jako ści życia mieszka ńców gminy w ró żnych obszarach , takich jak:  
 wybudowane nowoczesne Centrum „Parkuj i Jedź”,  
 rewitalizacja obszarów zielonych Parku Rybaczówka i Parku Leśnego w Strzelcach Opolskich,  
 termomodernizacja 3 obiektów oświatowych,  
 rozpoczęcie prac w zakresie rewitalizacji dwóch obszarów miasta - Placu Żeromskie i okolic 

Zamkowej oraz budowy infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej w rejonie tzw. Zieleni Miejskiej 
a także szeregu pomniejszych projektów, w tym Eko-Logiki - w trosce o ochronę środowiska.   

 
Jednocze śnie w bud żecie s ą środki na działania w ramach gminnego programu „Twoj e M”, 
bez wsparcia zewnętrznego, które potwierdziły ogromne zapotrzebowanie na budownictwo 
mieszkaniowe, szczególnie przez ludzi młodych. Duży stopień zaawansowania prac budowlanych w 
roku 2018, daje postawy prognozowania ukończenia zadania zgodnie z planem.  
Powodzenie tego programu, na pewno otworzy możliwości kontynuowania w kolejnych latach.  
 
Pozytywny efekt przyniósł równie ż drugi gminny program „Oddychaj bez smogu” i jest 
kontynuowany.  

 
Ponadto kolejny rok mieszka ńcy mogli współtworzy ć bud żet gminy, wnioskuj ąc o 

realizacj ę swoich pomysłów w ramach Strzeleckiego Bud żetu Obywatelskiego  na lepsze 
zagospodarowanie wspólnej przestrzeni gminnej i decydować, które spośród zgłoszonych projektów 
są najlepsze.  

 
Podsumowuj ąc przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i  opisowe dotycz ące 

wykonania bud żetu roku 2018, zarówno pod wzgl ędem finansowym, jak i rzeczowym 
potwierdzaj ą prawidłow ą realizacj ę przyj ętych planów uchwały bud żetowej.  

 
W dniu 29 marca Zarz ądzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 
r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, 
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok  
i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie – zgodnie z wymogiem wynikaj ącym z art. 
267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach p ublicznych przekazane zostało Radzie 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich oraz Regionalnej I zbie Obrachunkowej w Opolu.  

 
3) Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków bud żetu gminy na 2019 r. 
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków w obrębie Działu 801 – OŚWIATA I 
WYCHOWANIE na łączną kwotę 52.570,00 zł. 
Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi 
Jednostek w Strzelcach Opolskich a związane są odpowiednio z: 
 przyj ęciem do bud żetu nowego zadania inwestycyjnego – „Wymiana instal acji gazowej w 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opo lskich”.  
Wymiana starej skorodowanej instalacji stalowej na miedzian ą poprawi parametry 
bezpiecze ństwa i u żytkowanie instalacji gazowej w obiekcie (51.500,00 zł)  

 konieczno ścią dokonania opłat za korzystanie ze środowiska wynikaj ących ze sprawozda ń 
sporz ądzonych przez PP w Dziewkowicach i PP w Kadłubie (1 .070,00 zł).  

 



4) Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 28 marca 2019 r. w sprawie 
częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej. 

Zarządzenie dotyczy: 

 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w  § 7 Uchwały 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 w kwocie 22.000 zł; 

 częściowego rozdysponowania rezerwy celowej  ustalonej w § 8 powołanej wyżej Uchwały 
przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 106.700 zł 

 
Rozdysponowania środków w ł ącznej kwocie 128.700,00 zł dokonano na wniosek  
 40.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Wojskowych z przeznaczeniem na usuwanie zagrożeń w Parku Miejskim w Strzelcach 
Opolskich powstałych w wyniku silnych wiatrów w dniach 9-11 marca br.; 

 36.700,00 zł – na zadanie remontowe bieżące pn. „Wymiana uszkodzonej w dniach 9-11 
marca br. w wyniku silnych wiatrów stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w 
Warmątowicach”; 

 7.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach 
Opolskich, celem wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Cmentarza 
Komunalnego w Strzelcach Opolskich; 

 30.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Wojskowych – z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP (sprzęt uległ 
uszkodzeniu podczas prowadzenia AR usuwania skutków podmuchów wiatru); 

 15.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach 
Opolskich – w związku z realizacją zadania „MALUCH+”. 
Gmina Strzelce Opolskie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad 
dziećmi do lat 3 „MALUCH+” edycja 2019 moduł 1b otrzymała środki na utworzenie 
dodatkowych 16 miejsc w Żłobku od 1 maja 2019 r.Oznacza to konieczność zabezpieczenia 
wkładu własnego do planowanego zakupu wyposażenia oraz zabezpieczenia środków na 
zakup nowego wyposażenia. 

 
5) Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmiany bud żetu gminy, w zwi ązku ze zmian ą dotacji celowych.  
 

Zarządzenie dotyczy zwi ększenia bud żetu gminy o kwot ę 93.180,50 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych przez gmin ę dotacji:  

 
KWOTA DOTACJI 

(PLN) 
PRZEZNACZENIE 

30.000,00 na dofinansowanie świadcze ń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów  – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie 
oświaty  

1.715,00 środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków zwi ązanych z 
przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów 
samorz ądowych do Archiwum Pa ństwowego  

49.173,00 środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków zwi ązanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlam entu 
Europejskiego, zarz ądzony ch na dzie ń 26 maja 2019 r.  

7.315,00 środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków zwi ązanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlam entu 
Europejskiego, zarz ądzonych na dzie ń 26 maja 2019 r.  – zwiększenie 
dotacji w zwi ązku z utworzeniem na terenie gminy 5 obwodów 
odrębnych  

4.560,23 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 
energetycznych dla odbiorców wra żliwych energii elektrycznej oraz 
kosztów obsługi tego zadania  realizowanego przez gminy w wysokości 
2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  



417,27 środki przeznaczone na realizacj ę zadań związanych z 
przyznawaniem Karty Du żej Rodziny  wynikających z ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny 

93.180,50 OGÓŁEM 
 
6) Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków bud żetu gminy na 2019 rok.  
Ujęte w Zarz ądzeniu zmiany w planie wydatków dotycz ą środków  w ł ącznej kwocie 48.857,06 
zł; przesuni ęcia zwi ązane są odpowiednio z: 
1000,00 zł - na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. – 
celem opłaty kosztów windykacji nale żności z tytułu najmu lokali u żytkowych w Regionalnym 
Inkubatorze Przedsi ębiorczo ści; 
20.709,06 - na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa - zmiany polegaj ą na przesuni ęciu 
środków, które przeznaczone były na od śnieżanie dróg gminnych w sołectwach (w zwi ązku z 
oszcz ędno ściami) na remonty dróg transportu rolnego.  Ponadto  wprowadzone zostały 
zmiany  w ramach funduszu sołeckiego, co zwi ązane jest ze zmian ą sposobu realizacji zada ń 
przez sołectwa. 
20.000,00 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – przesuni ęcie niezb ędne było 
w celu rozstrzygni ęcia post ępowania prowadzonego w procedurze wewn ętrznej dot. zadania 
„Analiza ekonomiczno-finansowa funkcjonowania spółe k komunalnych realizuj ących 
zadania własne Gminy Strzelce Opolskie, w kontek ście poszukiwania optymalnych rozwi ązań 
dla Gminy wraz ze wskazaniem rozwi ązania rekomendowanego z uzasadnieniem”. 
3.500,00 zł – na wniosek Kierownika O środka Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Op. w zwi ązku z urealnieniem planów jednostki na 2019 r.; 
1.800,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 
zmiana zwi ązana jest z opracowaniem projektu sieci wodoci ągowej w ramach zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej na terenie ograniczonym ulicami 
Cementow ą i Kolejow ą w Strzelcach Opolskich – opracowanie dokumentacji projektowej 
(etap III)”. 
1.848,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi – zmiana niezb ędna była w celu prawidłowej realizacji zada ń Referatu. 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANIC ZONEGO 
 

TERMIN  
PRZETARGU   

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

25.03.2019 
 
 

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowani e dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiotem zamówienia jest sporz ądzenie kompletnej dokumentacji 
projektowej:  

 remontu i wymiany nawierzchni Placu Żeromskiego oraz otaczaj ących go 
ulic  i chodników, jak równie ż innych prac w tym adaptacji podziemi placu 
(część 1 zamówienia) 

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

W post ępowaniu uczestniczyły: 
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.  



Post ępowanie zostało uniewa żnione.  
Część I - oferta z najni ższą ceną (120 540,00 zł) przewy ższa kwot ę, któr ą 
zamawiaj ący przeznaczył na realizacj ę tej cz ęści zamówienia (110 000,00 zł), 
a Gmina nie ma mo żliwo ści zwi ększenia kwoty na sfinansowanie 
zamówienia do wysoko ści najni ższej ceny oferty. 
Część II - oferta z najni ższą ceną (69 000,00 zł) przewy ższa kwot ę, któr ą 
zamawiaj ący przeznaczył na realizacj ę tej cz ęści zamówienia (60 000,00 zł), 
a Gmina nie ma mo żliwo ści zwi ększenia kwoty na sfinansowanie 
zamówienia do wysoko ści najni ższej ceny oferty. 
W dniu 2 kwietnia wszcz ęte zostało ponowne post ępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na ww. zadanie. 
W wyznaczonym terminie składania ofert, oferty zło żyli: 
Część I (Plac Żeromskiego) 
1. FRANTA&FRANTA Architekci Sp. z o. o., Chorzów, 108 240,00 zł 

2. Paweł Sylwestrzak PRONASAN, Tarnów Opolski, 28 290,00 zł  
3. Pracownia Projektowa „PROJEKT STUDIO 2000”, Opole, 119 310,00 zł. 
Część II (Budynki przy ul. Zamkowej) 
1. Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-projekct, Brzeg, 94 464,00 zł  
2. Architekt Maria Słota-Puda, Opole, 67 500,00 zł 

3. Paweł Sylwestrzak PRONASAN, Tarnów Opolski, 28 290,00 zł  
4. Pracownia Projektowa „PROJEKT STUDIO 2000”, Opole, 107 625,00 zł. 
Procedura w realizacji.  
 

15.04.2019  Budowa ul. Cichej w Brzezinie. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy L (lokalna) 
wewnętrznej, nie posiadającej statusu drogi publicznej, w miejscowości Brzezina 
w Gminie Strzelce Opolskie. Zakres zamówienia obejmuje budow ę drogi o 
szeroko ści 5,5 m i długo ści ok. 189 m. 

Procedura w realizacji.  
W post ępowaniu uczestnicz ą: 

1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BET-BRUK, Lubliniec, 268 383,63 zł; 
2. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 279 358,42 zł; 
3. OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Lubliniec, 270 355,49 zł; 
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, 

Jaryszów, 270 600,00 zł. 
22.05.2019 

 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pocho dzących z terenu 
Gminy Strzelce Opolskie.  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, 
na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce 
Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie zebranych odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 19.04.2019 w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  

W PRZYGOTOWANIU: 

 Sprzeda ż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Ko ńcowym VIII Grupy 
Zakupowej Zwi ązku Gmin Śląska Opolskiego 
Procedura w przygotowaniu - Zamawiający przesyłają formularze danych. 
 

 Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Ro żniątowie. 



 
 

PROCEDURY REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 
 

 
 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

05.04.2019 
 
 
zapytanie 
ofertowe  

Analiza ekonomiczno-finansowa funkcjonowania spółek  komunalnych 
realizuj ących zadania własne Gminy Strzelce Opolskie, w kont ekście 
poszukiwania optymalnych rozwi ązań dla Gminy wraz ze wskazaniem 
rozwi ązania rekomendowanego z uzasadnieniem. 
 
W post ępowaniu udział wzi ęły 2 firmy:  
1. Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego  

Sp. z o .o., Katowice, 35 055,00 zł; 
2. Collect Consulting S.A., Katowice, 31 119,00 zł.  
Korzystniejsz ą ofert ę złożyła firma Collect Consulting S.A., z Katowic, która  
zaproponowała cen ę 31 119,00 zł.  
19 kwietnia miało miejsce podpisanie umowy z wybran ym wykonawc ą.  
 

 
W PRZYGOTOWANIU 

 
 
 Post ępowanie dot. wykonania 26 operatów szacunkowych nie ruchomo ści poło żonych 

na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowo ściach: Strzelce Opolskie, Kadłub 
i Szymiszów.  

 
INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strze lcach 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 s ą prace przy pokryciu dachowym z blachy a tak że 
dociepleniowe i wyko ńczeniowe na elewacjach. Wewn ątrz obiektu prowadzone s ą roboty 
wyko ńczeniowe na cz ęściach wspólnych oraz prace zwi ązane  z instalacj ą gazow ą. 

•  „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i syst emu monitoringu miejskiego – 
rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie pr zy ul. Ł ąkowej ” – w ramach zadania 
powstaje pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze szatni sportowej.  
Wartość inwestycji wynosi 36 000,00 zł 

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

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



• „Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolski ch ” – zakres zadania obejmuje 
konserwację niecki fontanny, pomnika Myśliwca, wymianę instalacji wodnej, a także wykonanie 
iluminacji świetlnej fontanny. Wartość zadania wyniesie 126 000 złotych. 

•  „Punkt czerpania wody do celów przeciwpo żarowych zlokalizowany przy du żym stawie 
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” – w zakres ie opracowania dokumentacji 
projektowej.  Wartość zadania wynosi 14 268 złotych.  

• „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Le śnego 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 o świetlenia ul. Kwiatowej w Ro żniątowie ” - 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 o świetlenia 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 zadania wynosi do 80 000 złotych.  
W ramach zadania usuwane będą uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach. 

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

• „Budowa dróg ł ączących ul. Ligonia i Szpitaln ą wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zielen i miejskiej w Strzelcach Opolskich ” – 
zadanie obejmuje budowę dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżką pieszo rowerową, miejscami 
postojowymi oraz oświetleniem ulicznym a także sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach po Zieleni 
Miejskiej. Wartość zadania wynosi 5 498 100,00 zł.  
Wykonawca, PHU TRANSKOM z Jaryszowa przeprowadził l ikwidacj ę kolizji planowanej drogi 
z infrastruktur ą energetyczn ą w rejonie jej wł ączenia w ul. Szpitaln ą.  
Aktualnie trwaj ą roboty zwi ązane z układaniem wodoci ągu oraz kanalizacji deszczowej 
wzdłu ż planowanej drogi dojazdowej pomi ędzy ul. Szpitaln ą a terenami zabudowy. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cz ąstkowe ” – wykonawcą zadania jest firma 
SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla. Umowna wartość zadania wynosi 450 000 złotych .  

Przekazano do remontów cz ąstkowych ulice w Strzelcach Opolskich: Krzywoustego , 
Wyszyńskiego, Osiedlowa, K. Wielkiego, Poprzeczna, Plac T argowy ul. Kupiecka, 
Orzeszkowej, Struga, Wawrzy ńca Świerzego, Budowlanych i Bocznicow ą na kwot ę 158 650 zł.  

Zrealizowano roboty w Płu żnicy, Błotnicy Strzeleckiej a tak że w Strzelcach Opolskich na 
ul. J. Rychla. 

• „Usługa w zakresie bie żącego utrzymania dróg (tłucze ń i materiały do remontów dróg) ” – 
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 110.000 zł.  

• Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ul. Sportowej 
w Dziewkowicach ”. Wartość zadania wynosi 8 979 zł. 

• „Budowa o świetlenia w Du żym Parku na odcinku od ul. Kozielskiej  do istniej ącego 
oświetlenia przy du żym stawie w Strzelcach Opolskich” w zakresie opraco wania 
dokumentacji projektowej .  
Zadanie wykona Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola.  
Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 4 920,00 złotych. 

• „Budowa o świetlenia skrzy żowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce – wjazd na  posesj ę 51 B 
od strony Grodziska” - w zakresie opracowania dokum entacji projektowej.  



Zadanie wykona Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola. Wartość dokumentacji projektowej 
wyniesie 3 690,00 złotych. 
 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 

• „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich ” – w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 7 257 zł.  

• „Utwardzenie terenu pod wiat ą na terenie Parku Rybaczówka” w Strzelcach Opolskic h” – 
zadanie obejmowało wykonanie wybrukowania kostką betonową terenu pod wiatą o powierzchni 
129m2. Wartość wykonanych robót wynosi 22 970,00zł. 

• „Przebudowa ul. Prusa w Strzelcach Opolskich – budow a miejsc postojowych ” – koncepcja w 
zakresie mo żliwo ści usytuowania wzdłu ż drogi miejsc postojowych . Wartość opracowania 
wyniosła 2 952 zł. 

• „Modernizacja o świetlenia ul. Stra żackiej w Strzelcach Opolskich ” –  zadanie obejmowało  
wymianę 4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw ze 
źródłem światła LED. Wartość zadania wyniosła 18 000 złotych.  

• „Modernizacja o świetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich ” – zadanie obejmowało wymianę 
4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw ze źródłem 
światła LED. Wartość zadania wyniosła 18 000 złotych.  

 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 
 W kwietniu zako ńczyła si ę mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z teren u naszej 

gminy - zebrano 110 ton odpadów.  
Przed świętami zakończyła się również zbiorka zu żytego sprz ętu elektrycznego i 

elektronicznego.  W tym przypadku zebrano ponad 11 ton odpadów. 
 
 W ustawowym terminie - do 31 marca zło żone zostało do Marszałka Województwa Opolskiego 

oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z te renu Gminy Strzelce Opolskie 
za rok 2018. Z danych wyszczególnionych w ww. spraw ozdaniu wynika, że osiągnięte zostały 
wska źniki wymagane przepisami prawa  

 
 min. 30% poziom recyklingu, przygotowania do ponown ego u życia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, który gmina miała obowi ązek uzyska ć – poziom jaki uzyskali śmy to 69%.  
Duży wpływ na tak wysoki poziom miały ilości odpadów zebrane w skupach surowców wtórnych z 
terenu naszej gminy, które od tego roku mogliśmy wliczyć do sprawozdania. 

 
 bardzo dobry poziom równie ż uzyskali śmy w zwi ązku z ograniczeniem masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazywanych do składowania – tylko 15% 
odpadów z naszej gminy trafiło do składowania;  dopuszczalny poziom to 40%. 

 
 dopuszczalny poziom recyklingu, przygotowania do po nownego u życia i odzysku innymi 

metodami, innych ni ż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2018 
wynosi 50 % . 
Wynik uzyskany przez gmin ę Strzelce Opolskie to 53%. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA  
 W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich postępowania w 

sprawie substancji mającej poprawić właściwości gleby o nazwie „Carbotera” zlokalizowanej na 
nieruchomościach w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Czereśniowej w Strzelcach Opolskich, 
zobowi ązałem osob ę, która zdeponowała t ę substancj ę do jej natychmiastowej utylizacji.  
Na podstawie przepisów ustawy o odpadach postanowił em o wszcz ęciu z urz ędu 
post ępowania administracyjnego w sprawie usuni ęcia odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowani a. 
 



Działanie to podyktowane było ekspertyz ą laboratoryjn ą wykonan ą przez akredytowane 
laboratorium na zlecenie Prokuratury Rejonowej  w S trzelcach Opolskich, która wykazała, że 
substancja stanowi powa żne zagro żenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mo że 
spowodowa ć istotne obni żenie jako ści wody, powietrza i powierzchni ziemi oraz dokona ć 
zniszcze ń w świecie ro ślinnym  i zwierz ęcym. 
 Wobec przedstawionych przez prokuraturę wyników badań postanowiono  poinformować 
właściwe organy ochrony środowiska tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                            
w Opolu, celem podj ęcia działa ń zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 
 

Podjęte działania: 
 

 Krajowy O środek Wsparcia Rolnictwa w Opolu,  wezwał osobę odpowiedzialną za złożenie 
na jej nieruchomościach tzw. „Carbotery”  do natychmiastowego jej usunięcia i utylizacji. 

 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu , który za zgodą prokuratury otrzymał od 

burmistrza wyniki badań substancji, wszczął postępowanie na podstawie przepisów ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, celem nałożenia na osobę, która nawiozła 
substancję, obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. 

 
 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował,  

że w ramach prowadzonej kontroli przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Czereśniowej w Strzelcach 
Opolskich pobrane zostały próby gleby do badań. Kontrola zostanie zakończona po otrzymaniu 
wyników badań. Jednocześnie rozpoczęta została kontrola firmy, która jest dystrybutorem 
środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Carbotera”. Równocześnie prowadzona jest 
kontrola u wytwórcy produktu ubocznego,  z którego produkowana jest „Carbotera”. 

Obecnie gmina oczekuje na działania osoby, która na wiozła tzw. „Carboter ę” oraz na wyniki 
badań i kontroli WIO Ś i RDOŚ. \ 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
 

TERMIN 
PRZETARGU  

PRZEDMIOT PRZETARGU 

28.03.2019  I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści gminnej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja ozna czonej działk ą 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 u żytków zielonych  (nieurządzone tereny 
zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-łąkowego, z zadrzewieniami i 
zakrzewieniami, łąki i pastwiska).  
Z uwagi na powierzchni ę działki nr 284/2 oraz jej przeznaczenie w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( nieruchomo ść 
rolna), do jej sprzeda ży miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosiła 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.  
W wyniku przetargu, nabywca nieruchomo ści zakupił za cen ę 25.300zł.  
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 

15.05.2019  
 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści gminnej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józe fa Piłsudskiego 26.  
 



Nieruchomo ść obejmuje działk ę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha 
zabudowan ą budynkiem byłego przedszkola  o powierzchni całkow itej 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 s ą usługi o światy, sportu i 
rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast równorz ędne przeznaczenie to: 
usługi nieuci ążliwe, usługi u żyteczno ści publicznej oraz zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna.  
Cena wywoławcza nieruchomo ści 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 sprzeda ż nieruchomo ści gminnej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wie lkiego, obejmuj ącej 
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 zabudow ę usługow ą.  
Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosi 1.500.000 zł netto  (+ 23% VAT). 

20.05.2019  
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści gminnej 
poło żonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej ozna czonej działkami nr 
266/15 i nr 259/2 z mapy 2 o ł ącznej pow. 0,0658ha .  
 
W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Strzelce Op. - w rejonie ul. Szpitalnej” nieruchomość znajduje się 
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RZ - tereny u żytków 
zielonych   (nieurządzone tereny zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-
łąkowego, z ciągami i kępami zadrzewień i zakrzewień, a także strefę wolną od 
zabudowy, stanowiącą zabezpieczenie przed negatywnym wpływem linii kolejowej 
na środowisko). 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000 zł.  
Sprzeda ż przedmiotowej nieruchomo ści zwolniona jest  z podatku VAT  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.  
 

 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH/GARAŻY 
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 
 

15.04.2019  
 
 
 

I ustny przetarg ograniczony na najem gara żu  o powierzchni u żytkowej 
14,57m2 poło żonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 4 , 
oznaczonego symbolem G.  
Przetarg ograniczony był do najemców lokali mieszkalnych w budynku 
położonym przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich.  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej 
garażu wynosiła 5,30zł + 23% VAT.  
Do przetargu przystąpił   najemca lokalu mieszkalnego położonego w budynku 
przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich, który uznany został za najemcę 
przedmiotowego garażu, ze stawką czynszu miesięcznego  w wysokości 
5,80zł/m 2 + 23% VAT.  



15.04.2019  II przetarg ustny nieograniczony na naj em lokalu u żytkowego (pow. użytk. 
18,71m2) znajduj ącego si ę w budynku poło żonym w Strzelcach Opolskich 
przy  ul. Powsta ńców 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 mo że być prowadzona działalno ść handlowo-usługowa, 
niekoliduj ąca z funkcj ą mieszkaniow ą,  z wył ączeniem sprzeda ży odzie ży 
używanej i salonów gier.  
 
Wywoławcza miesi ęczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni u żytkowej 
lokalu wynosiła 15zł + 23% VAT   
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem lokalu, prz etarg zako ńczył si ę 
wynikiem negatywnym . 

 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 
 Rozstrzygni ęty został konkurs na remont lokalu mieszkalnego poł ożonego przy ul. 

Powsta ńców Śl. 4/4 w Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo je go 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. 

Na konkurs wpłyn ęły 2 oferty, które zweryfikowane zostały przez Komi sję Mieszkaniow ą.  
Ostatecznie – w wyniku przeprowadzonego konkursu – do przeprowa-dzenia remontu lokalu, 
w zamian za prawo przyszłego jego najmu wybrana zos tała oferta zło żona przez Pa ństwa 
Arkadiusza Iluchin i Wiktori ę Głąb. 

 
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

 
 
 Wojewódzki S ąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozpraw ie w dniu 5 lutego 2019 

r. sprawy ze skargi Gminy Strzelce Opolskie na rozs trzygni ęcie nadzorcze Wojewody 
Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. (nr IN.I.743.75.2018.MK) w przedmiocie stwierdzenia 
niewa żności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu z agospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie u licy Zakładowej - oddalił skarg ę. 
 
Gmina odst ąpiła od wniesienia do Naczelnego S ądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od 
powy ższego wyroku . Termin na wniesienie skargi kasacyjnej minął dnia 10 kwietnia 2019 r. 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podj ęte zostan ą 
działania celem ponowienia czynno ści w zakresie niezb ędnym do doprowadzenia do 
zgodno ści projektu planu z  przepisami prawnymi. 

 Wojewódzki S ąd Administracyjny w Opolu, po ponownym rozpoznaniu  (wyrok NSA uchylający 
wyrok WSA w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Op 111/18 z dnia 8.10.2018r.) na 
rozprawie w dniu 31 stycznia 2019 r. sprawy ze skar gi Gminy Strzelce Opolskie na 
rozstrzygni ęcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia  2018 r. 
(nr IN.I.743.118.2017.MK) w przedmiocie stwierdzenia niewa żności cz ęści uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes trzennego miasta Strzelce Opolskie 
w rejonie Parku Miejskiego : 
1) uchylił zaskar żone rozstrzygni ęcie nadzorcze w cz ęści obejmuj ącej ustalenia planu 

miejscowego odnosz ące si ę do terenów poło żonych przy ul. Mickiewicza oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: MU1, MU2 i U2;  

2) umorzył post ępowanie w pozostałej cz ęści;  
3) zasądził od Wojewody Opolskiego na rzecz gminy Strzelce  Opolskie kwot ę 480 zł tytułem 

zwrotu kosztów post ępowania s ądowego.  



 
Orzeczenie stało si ę prawomocne z dniem 2 kwietnia 2019 r. 

 
Powy ższe oznacza, że: 
 
1) Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m iasta 
Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3199, weszła w życie dnia 12 stycznia 
2018 r.; 

2) w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. (nr 
IN.I.743.118.2017.MK) stwierdzającym nieważność w części uchwały w sprawie uchwalenia 
planu miejscowego w rejonie Parku Miejskiego oraz prawomocnym orzeczeniem WSA, tracą 
moc obowi ązującą zapisy planu miejscowego jedynie w cz ęści tekstowej dotycz ącej: 
- § 47 ust. 1 pkt 1 w sformułowaniu „o minimalnej szeroko ści w liniach rozgraniczaj ących 

30 m” , 
- § 47 ust. 1 pkt 2 w sformułowaniu „o minimalnej szeroko ści w liniach rozgraniczaj ących 

30 m” , 
- § 47 ust. 1 pkt 3 w sformułowaniu „do szeroko ści minimalnej 20 m” . 

INICJATYWY GOSPODARCZE 
 11 kwietnia w Gliwicach odbyła si ę konferencja na temat funkcjonowania nowych zasad 

zwolnie ń i ulg podatkowych dla inwestorów.  
Zgodnie z ww. zasadami znanymi pod hasłem „Cała Polska strefą ekonomiczną”, 

przedsiębiorcy którzy stawiają lub rozbudowują zakład, mogą starać się o zwolnienia z podatku 
dochodowego niezależnie od miejsca położenia inwestycji, nie musi ona być położona na obszarze 
specjalnej strefy ekonomicznej. 
W konferencji zorganizowanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną uczestniczył 
Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych  i Promocji – p. Henryk Czempiel. 

 
 Wobec oczekiwa ń społeczno ści lokalnej oraz pró śb wystosowanych przez sołtysów 

Szymiszowa Wsi oraz Szymiszowa-Osiedle, w najbli ższym czasie (prawdopodobnie z dniem 
6 maja) uruchomiony zostanie dodatkowy kurs komunik acji publicznej na trasie Strzelce 
Opolskie – Strzelce Opolskie przez Ro żniątów, Szymiszów, Such ą, Rozmierk ę o godz. 10.50 , 
przy jednoczesnym pozostawieniu kursu o godz. 16:20.  
 

W związku z tym, i ż ww. linia jest wewn ątrzgminna, jej dofinansowanie le ży po stronie 
gminy Strzelce Opolskie . Miesięczna wysokość dopłat do tego kursu obliczona przez Związek 
Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami” wyniesie 572 zł miesi ęcznie. 

 

ROLNICTWO 
 
Zakończył si ę cykl zebra ń wiejskich w sołectwach. 
 Od ostatniej sesji odbyło si ę 7 zebrań. 
 

W sołectwie Szymiszów-Wie ś kolejną kadencję sołtysem będzie pani Anna Dudziec,  w Ligocie 
Górnej  - pani Lidia Jo ńca, w Rozmierce - pan Joachim Kaczmarczyk, w J ędryniach - pani 
Zofia Habasz.  
W przypadku 3 sołectw mieszkańcy wybrali nowe osoby na stanowisko sołtysa: 
 w Kadłubie-Piecu - pani ą Teresą Szopa zast ąpiła pani Joanna Koj,  
 w Farskiej Kolonii  - pan Sebastian Miszczuk przekazał stanowisko sołtysa  panu Jerzemu 

Woźniakowi,  
 w Dziewkowicach  - panią Lidi ę Tarlinsk ą zastąpił pan Marian Marek. 

W zebraniu w Dziewkowicach uczestniczyło blisko 160 osób. To rekord biorąc pod uwagę 
wszystkie zebrania wiejskie w całej gminie Strzelce Opolskie, co najmniej od kilkunastu lat. 

Podsumowując: 
 zebrania sprawozdawczo-wyborcze w gminie Strzelce Opolskie odbywały się od początku lutego 

do połowy kwietnia;  
 ogółem odbyło się 27 zebrań sprawozdawczo-wyborczych   w sołectwach, 
 w zebraniach uczestniczyło ł ącznie ponad 1200 osób uprawnionych do głosowania, 



 najwi ększą frekwencj ą wyborcz ą wykazały si ę sołectwa Niwki (32,6 %) i Płu żnica Wielka 
(27,4 %); 

 najwięcej osób uczestniczyło w zebraniach w Dziewkowicach (158) oraz Błotnicy Strzeleckiej 
(138), 

 najniższą frekwencję odnotowano w Kadłubie-Wsi (3,1 %) oraz Szczepanku (3,4%), 
 wybrano a ż 11 nowych sołtysów , w sołectwach: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Farska 

Kolonia, Grodzisko, Kadłub-Piec, Kalinowice, Kalinów, Niwki, Nowa Wieś, Osiek i Warmątowice. 
 dominującymi tematami podczas zebrań były: 

 wybory sołtysów i rad sołeckich, 
 stan infrastruktury drogowej, 
 gospodarka odpadami, 
 programy dofinansowania inwestycji proekologicznych, 
 perspektywy dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 
 rozwój sieci gazowniczej. 
Uroczyste podsumowanie kampanii sprawozdawczo-wybor czej  w sołectwach odb ędzie si ę 
podczas narady sołtysów, w dniu 25 kwietnia 2019 r.   

 
 W dniu 15 kwietnia w Filharmonii Opolskiej odbyła s ię uroczysta gala z okazji 15-lecia 

opolskiej wsi w Unii Europejskiej „15 lat w Unii Eu ropejskiej”. 
 
Liderzy wiejscy i rolnicy z całego województwa zostali docenieni przez Marszałka Województwa 
Opolskiego i otrzymali Opolskie Gwiazdy Europy za to, że z powodzeniem wykorzystują 
udogodnienia i dofinansowania związane z członkostwem we wspólnocie państw Unii Europejskiej. 

 
Uhonorowani zostali pa ństwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn prowadz ący 

gospodarstwo rolne w Ro żniątowie . Nagrodzeni są zdobywcami I miejsca w wojewódzkich 
konkursach: Gospodarstwo Przyjazne Środowisku (2010 r.) i Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
(2018 r.) oraz III miejsca w wojewódzkich konkursach: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (2015r.) 
oraz Agroliga (2018 r.). 

Tytułem Opolskiej Gwiazdy Europy uhonorowana został a  pani Gabriela Puzik. Tytuł 
przyznany został w uznaniu pozyskiwania z sukcesem środków europejskich na rozwój swojej małej 
ojczyzny i województwa opolskiego. 

 
OŚWIATA  

 
 W związku ze stwierdzeniem  - w wyniku okresowej kontroli przeprowadzonej przez komisję 

przeglądu stanu technicznego GZOJ - pogarszaj ącego si ę stanu technicznego budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Opo lskich, postanowiono zleci ć wykonanie 
przez wyspecjalizowanego rzeczoznawc ę budowlanego (wyłonionego w procedurze 
zamówie ń publicznych) ekspertyzy stanu technicznego obiektu .  

1. W dniu 08.03.2019 r. zlecono opracowanie ekspert yzy obejmuj ącej: 
 ocen ę stanu technicznego konstrukcji budynku szkoły, 
 uszkodzenia spowodowane nierównomiernym osiadaniem.  

 
Budynek szkoły (część A) został wzniesiony w latach 30-stych XX w. jako parterowy 
niepodpiwniczony i nadbudowany w latach 1979-80 o dwie kondygnacje, posadowiony w nienośnych 
gruntach (nasypy, namuły  tj. powyżej 120-150 gruntów nośnych). Naprężenia na grunt nadbudowy                                 
I i II pietra przekroczyły wytrzymałość słabego podłoża gruntowego i spowodowały duże i 
nierównomierne osiadania. Nierównomierne osiadanie spowodowało powstanie w ścianach 
konstrukcyjnych spękań zagrożeń oraz bardzo niebezpieczne odchylanie ścian konstrukcyjnych od 
pionu. 
Dalsze u żytkowanie budynku w istniej ącym stanie technicznym grozi niebezpiecznymi 
powi ększeniami sp ękań i dalsz ą deformacj ą ścian oraz deformacj ą stropów, w konsekwencji 
zawaleniem budynku- katastrof ą budowlan ą. 

Wymieniony stan techniczny oraz przyst ąpienie do niezwłocznych analiz konstrukcyjnych i 
podj ęcie działa ń zabezpieczaj ących budynek przed post ępującą degradacj ą, uniemo żliwiaj ą 
dalsze bezpieczne u żytkowanie budynku. 



Według rzeczoznawcy budowlanego i wykonanej ekspert yzy technicznej obiektu, 
zahamowanie zagro żenia (katastrofa budowlana) mo że nast ąpić jedynie drog ą kapitalnego 
remontu, o du żym zakresie. 
Równie ż stan techniczny schodów wewn ętrznych w obszarze płyty podstawowej w poziomie 
stropu nad parterem  według kryteriów ZG PZ i TB i oceny rzeczoznawcy „zagra żają dalszemu 
użytkowaniu i wymagaj ą natychmiastowego kapitalnego remontu”. 

 
W związku z powy ższym, podj ęte zostały nast ępujące działania 

 
1. 15.04.2019 r. została powołana komisja, w celu dogłębnego przeanalizowania ekspertyzy 

technicznej oraz przedstawienia wniosków  i rekomendacji; 
2. Również w tym dniu po zakończeniu pierwszego dnia egzaminów klasy VIII, Dyrektor Szkoły 

zapoznał się z ekspertyzą oraz protokołem wraz z wnioskami komisji.  
3. Po powzięciu informacji i zapoznaniu się z ekspertyzą oraz protokołem komisji Pani Dyrektor PSP 

Nr 2 zło żyła wniosek o zawieszenie prowadzenia zaj ęć w obiekcie szkoły od dnia 24.04.2019 
r. ze wzgl ędu na zagro żenie bezpiecze ństwa dzieci oraz osób przebywaj ących na terenie 
placówki. Zaproponowała równocze śnie realizacj ę podstawy programowej oraz prowadzenia 
zajęć w budynku przy ulicy M. Prawego lub PSP Nr 1 przy ulicy Kozielskiej. 

4. Uwzględniaj ąc zaistniał ą sytuacj ę, podj ąłem decyzj ę o wystosowaniu pism:  
a) do Dyrektora PSP Nr 1 wskazuj ąc obiekty tej jednostki oraz sale lekcyjne umo żliwiaj ące 

prowadzenie zaj ęć lekcyjnych w ramach obowi ązku szkolnego dla uczniów obwodu PSP Nr 
2.  

b) do Dyrektora PSP Nr 2 wskazuj ąc obiekt przy ulicy Kozielskiej 34 jako miejsca rea lizacji 
obowi ązku szkolnego dla uczniów kl. IV-VIII. 

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Dyrektor Publicznej Szko ły Podstawowej  Nr 2 zorganizowała 
spotkanie ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza 
p. J. Kampa, których przedstawił sytuację szkoły. Rodzice przyjęli przedstawione informacje z pełnym 
zrozumieniem  i akceptacją realizacji zajęć w obiekcie przy ul. Kozielskiej. 

Jednocze śnie w dniu 18 kwietnia wystosowałem pismo do Kurato ra Oświaty, w którym 
przedstawiono sytuacj ę placówki i zamierzenia wzgl ędem PSP Nr 2 okre ślając miejsce realizacji 
obowi ązku szkolnego przy ul. Kozielskiej. 

W okresie przed świątecznym i w dniu 23 kwietnia nast ępowały przemieszczenia sprz ętu i 
pomocy dydaktycznych, niezb ędnych do realizacji zaj ęć programowych w obiekcie przy ul. 
Kozielskiej. 

24 kwietnia Z-ca Burmistrza p. J. Kampa oraz Dyrekc ja Gminnego Zarz ądu Obsługi Jednostek 
obecni byli przy zajmowaniu klas w nowym obiekcie s zkolnym  . Wśród rodziców i uczniów szkoły 
panowała atmosfera zrozumienia, zainteresowania a nawet wesołości.  

 W nawiązaniu do podj ętych przez Rad ę Miejsk ą w Strzelcach Opolskich w dniu 13 lutego 2019 
r.  uchwał o zamiarze przekształcenia z dniem 31 si erpnia 2019 r. pi ęciu szkół prowadzonych 
przez gmin ę Strzelce Opolskie : PSP nr 1, PSP nr 4, PSP w Szymiszowie, PSP w Rozmierce i  PSP 
w Kalinowicach, informuj ę, iż 
- Opolski Kurator O światy postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku wyda ł pozytywn ą opini ę 

w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej  w Szymiszowie przez 
Gminę Strzelce Opolskie, 

 
- Opolski Kurator O światy postanowieniem z dnia 28 marca 2019 roku wyda ł negatywn ą opini ę 

w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Kalinowicach oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Rozmierce.  

 

 
 
 



 15 marca 2019 roku zako ńczył si ę pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli publicznyc h w 
gminie Strzelce Opolskie . Wyniki rekrutacji po pierwszym etapie: 
Na ogólną liczbę miejsc w przedszkolach: 1 125, 
− liczba dzieci przyjętych ogółem: 1 045 (w tym: 785 kontynuujących i 260                           
   w I etapie rekrutacji), 
− liczba dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola: 35, 
− liczba wolnych miejsc po naborze: 80 (placówki miejskie dysponują  
    6 miejscami, przedszkola wiejskie posiadają  74 wolne miejsca) 
 
Od 17 do 30 kwietnia prowadzona jest rekrutacja uzu pełniaj ąca  do przedszkoli publicznych, 
które dysponuj ą wolnymi miejscami.  
Gmina zabezpiecza miejsce dla ka żdego dziecka, którego rodzice zło żyli wniosek. 

 Przedszkole Publiczne w Kadłubie zyskało nowy plac zabaw.  
Zadanie którego wartość to 50 000,00 zł, zrealizowane zostało w ramach Strzeleckiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

 Od 10 do 17 kwietnia 2019 roku przeprowadzony zosta ł ostatni ju ż  raz egzamin gimnazjalny 
oraz po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty. 

 
W gminie Strzelce Opolskie spo śród 163 uczniów klas III oddz. gimnazjalnych  
- 161 uczniów - przystąpiło do części humanistycznej i matematyczno-   
   przyrodniczej, 
- 160  uczniów - do części językowej. 

 
W przypadku egzaminu o śmioklasisty spo śród 250 uczniów klas VIII szkół podstawowych: 
- 245 uczniów przystąpiło do języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, 
-  246 uczniów przystąpiło do matematyki. 
 
Szczegółowe informacje nt. wyników egzaminu zostan ą przedstawione przez po ich 
opublikowaniu na stronie Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej . 

 Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gmin ę Strzelce Opolskie uczestnicz ą w 
programie „Strzeleckie nie hejtuje”.  
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu Ograniczania Przestępczości  i Aspołecznych 
Zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, cel szczegółowy: 
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, cel priorytetowy: 3a – 
przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży.  
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł. 

 
 

PROFILAKTYKA 
 

 
 Wzorem lat ubiegłych Gmina Strzelce Opolskie przyst ąpiła do ogólnopolskich kampanii 

profilaktyczno-edukacyjnych: 
 
 po raz siódmy gmina uczestniczy w Ogólnopolskiej Ka mpanii Społecznej „Postaw na 

rodzin ę”  
Celem tegorocznej edycji kampanii, która odbywa si ę pod hasłem „Kochamy, słuchamy, 
rozmawiamy” jest promowanie warto ści rodzinnych . Kampania koncentruje si ę na 
podkre ślaniu roli rodziny w profilaktyce uzale żnień. Według ekspertów dobrze funkcjonująca 
rodzina najskuteczniej chroni młodych ludzi przed sięganiem po używki; sprawdzonym czynnikiem 
chroniącym jest dobry kontakt z rodzicami i rodzeństwem. 

 
 po raz 13 uczestniczymy w Ogólnopolskiej Kampanii „ Zachowaj Trze źwy Umysł”  

Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia 
oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu 
patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 
Główne cele tegorocznej edycji kampanii, która odby wa si ę pod hasłem „Chce mi si ę chcie ć! 
- czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradno ści”  to: 



 ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzie ż zachowa ń ryzykownych oraz si ęgania 
po substancje psychoaktywne; 

 kształtowanie w śród uczniów oraz ich rodziców umiej ętno ści dostrzegania własnych zalet, 
mocnych stron; 

 wspieranie działalno ści wychowawczej szkół i placówek o światowych. 
 
W obydwu ww. kampaniach uczestnicz ą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op olskich 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Op olskich 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleck iej, 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach 
5) Zespół Placówek O światowych w Kadłubie, 
6) Zespół Placówek O światowych w Kalinowicach, 
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, 
8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce, 
9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie. 

 
W placówkach organizowane s ą różnorodne konkursy , pogadanki, zaj ęcia edukacyjno-
profilaktyczne, zaj ęcia z pedagogiem itp.  

 Rozstrzygni ęty został konkurs ofert na realizacj ę zadania publicznego z zakresu działalno ści 
na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Na konkurs wpłyn ęły 3 oferty, które zostały przyj ęte do realizacji tj.: 
 
 Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów - "Zdrowi i akt ywni seniorzy ". Kwota przyznanej 

dotacji - 4 000 zł, 
 

 Polski Zwi ązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział  
w Strzelcach Opolskich - " Integracja i aktywno ść dla 60+".  
Kwota przyznanej dotacji -  2 129,00 zł, 
 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub - "Kadłu bski senior na rehabilitacji". Kwota 
przyznanej dotacji -  3 500,00 zł. 

 
Całkowita wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania wynosiła 12 000 zł, 
warto ść dotacji przyznanych to 9.629 zł. 
 

 
SPORT  

 

 W nawiązaniu do podanej na ostatniej sesji informacji nt. przyznanych stypendiów sportowych, 
informuję, iż zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódem ka” w Strzelcach 
Opolskich), z dniem 1 kwietnia br. została pozbawio na stypendium.  

 
Pozbawienie stypendium nast ąpiło na wniosek UKS „Siódemka” oraz komisji ds. sty pendiów,  
w zwi ązku z zaprzestaniem trenowania. 
 

Zgodnie z Uchwał ą Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolski ch z dnia 28 
września 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych 
w Gminie Strzelce Opolskie, stypendium sportowego zostaje pozbawiony zawodnik, który 
zaprzestał uprawiania sportu.   

 12 i 13 kwietnia w Katowicach odbyły si ę Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych, w 
których startowali zawodnicy sekcji szachowej dział ającej przy Referacie Sportu i Rekreacji. 
     W turnieju drużynowym, na wystawionych 36 czteroosobowych zespołów, ekipa „Strzelca” 
Strzelce Opolskie wywalczyła 9. miejsce w kraju. 
W indywidualnych Mistrzostwach Polski z naszych 7 zawodników najlepiej spisał się Maciej 
Żochowski, który zaj ął 13. miejsce, przy 245 startujących. 

 



 Od 3 do 7 kwietnia w Pokrzywnej odbywały si ę Mistrzostwa Polski Słu żb Mundurowych w 
szachach klasycznych, w których startowało 80 gracz y. 
Mateusz Hasterok, reprezentujący OSP Grodzisko, uplasował się na 4. miejscu w całym turnieju , 
natomiast w klasyfikacji Ochotniczych Straży Pożarnych wywalczył tytuł Wicemistrza Polski. 
 

 W hali sportowej przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich rozpoczyna si ę dziś Turniej 
Finałowy II Ligi Piłki Siatkowej. To pierwszy turni ej tak wysokiej rangi w naszym mie ście. 

ZAKSA Strzelce Opolskie jest gospodarzem spotkania,  stoi przed historyczn ą szansą – 
awansu do pierwszej ligi. Do Strzelec Opolskich zje chało 6 najlepszych dru żyn II ligi z całego 
kraju: z Warszawy, L ęborka, Białegostoku, Głogowa i Lublina. 

Mecze w strzeleckiej hali b ędą organizowane do pi ątku.ZAKSA Strzelce Opolskie swój 
pierwszy mecz rozegra dzi ś o 20:30. Do I ligi awansuj ą dwie dru żyny z tego turnieju. 

W sobot ę rywalizacja przenosi si ę do Kędzierzyna-Ko źla. 

 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 
 
W ramach zada ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego: 
 W dniach  1-8 kwietnia oraz 15 (kobiety) i 18 kwietnia (dzień dodatkowy) przeprowadzona została 

kwalifikacja wojskowa rocznika podstawowego (2000) i roczników starszych z terenu Gminy 
Strzelce Opolskie.  
Wezwaniu podlegały 134 osoby z rocznika podstawoweg o oraz 29 osób z roczników 
starszych i 7 kobiet.  
Na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej zarządzono doprowadzenie przez 
policj ę 38 osób ( w tym 13 z rocznika podstawowego),   które nie zgłosiły się do kwalifikacji 
wojskowej.  
Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli OUW, WSzW w Opolu oraz Wojskow ą 
Komend ę Uzupełnie ń w Kędzierzynie-Ko źlu wykazały, że zadania w tym zakresie zrealizowane 
zostały przez Gmin ę bardzo dobrze.  

 
 W najbliższym czasie planowane jest zbycie - sprzedaż 2 samochodów pożarniczych marki Star 244, 

będących dotychczas na wyposażeniu OSP Osiek i Sucha. W przypadku braku skutecznego zbycia 
w tej formie – samochody zostaną przekazane zostaną do złomowania. 

 16 kwietnia 2019 r. przedstawiciele gminy Strzelce Opolskie uczestniczyli  w odprawie instruktażowej 
dot. naszego udziału w dwudniowym treningu decyzyjnym pk. „SUDETY-19” w dniach 25 i 26 
kwietnia br.  
 
Jutro – 25 kwietnia, w zwi ązku z organizowanym Treningiem Decyzyjnym „Sudety-1 9”, na 
terenie gminy Strzelce Opolskie przeprowadzona zost anie gło śna próba syren. 

 28 kwietnia o godz. 14:00 przed Ratuszem odb ędzie si ę Wiosenny Koncert Orkiestry 
Strażackiej – serdecznie zapraszam.  

 

 
KULTURA  

 
 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 
 
3.04.2019  
godz. 1800 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM „Kirgistan – konno i pieszo przez niebiańskie 
góry” /C@fe Kultura/ 
 
 

4.04.2019 
godz. 1000   

EKOZOOLANDIA  – „Poznaj misia”. IV Festiwal Przedszkolaka Gminy Strzelce 
Opolskie  /sala widowiskowa/ 

 
 



5.04.2019 
godz. 1800   

SPOTKANIE AUTORSKIE z MACIEJEM SIEMBIED Ą  /C@fe Kultura/ 
 
 

6.04.2019 
godz. 1000    

WARSZTATY Z JAJEM - n auka zdobienia jaj wielkanocnych  / sala nr 15/ 
 
 

6.04.2019 
godz. 1700   
 

MAGIC SHOW  - widowisko w wyk. Bartosza Lewandowskiego 
 
 

7.04.2019 
godz. 1000   

OTWARTY KONKURS ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH „ KROSZ ONKI 
2019” /sala nr 2 SOK/ 
 
W konkursie udział wzięło ponad 20 artystów .  
Poziom umiejętności był jak co roku bardzo wysoki, prace przepiękne i 
wszystkie wysoko ocenione przez jury.  
W kategorii kroszonka zwyci ężyła Andrea Joszko .  
Drugie miejsce przypadło Patrycji Landas, a trzecie Marioli Blania. 
Wyróżnienia trafiły do Adrianny Kozyry, Wiolety Obrzud, Agnieszki Okos i 
Patryka Blani.  
Pierwsze miejsce w kategorii techniki mieszane zaj ęła Magdalena Pach. 
Druga była Kornelia Pradela-Sędzicka, a trzeci Jakub Paraciej. Nagroda 
Burmistrza Strzelec Opolskich pow ędrowała do Katarzyny Plewki .  
 
 

13.04.2019 
godz. 1900    

„BAL U POSEJDONA” - najpiękniejsze piosenki  Anny German w wyk. 
Adrianny  Noszczyk  /C@fe Kultura/  
 

14.04.2019 
godz. 1130  i 1500    
 

BAJKOWA NIEDZIELA  - seans dla dzieci  /C@fe Kultura/ 
 

26.04.2019 
godz. 1800   

FINISAŻ  wystawy Magdaleny Rajskiej - Armaty  /C@fe Kultura/  
 
 

28.04.2019 
godz. 1130  i 1500    

BAJKOWA NIEDZIELA - seans dla dzieci  /C@fe Kultura/ 
 

 
WYSTAWY: 

 
23.01. - 15.04.2019 „Leniwa niedziela” - wystawa akwareli Beaty Van Wijngaarden  

/Galeria SOK/ 
 

25.03. - 26.04.2019 Magdalena Rajska-Armata  – rysunek i grafika   /C@fe Kultura/ 
 

29.04. - 22.05.2019 Józef Wawrzyczek  - wystawa prac plastycznych  /C@fe Kultura/ 
 

 
W NAJBLI ŻSZYM CZASIE  

 

XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK  – główne imprezy  

9  maja 2019 r.  godz. 
18.00 

Spotkanie autorskie z MARKIEM GAWORSKIM /C@fe Kultura/ 
 
 

10 maja 2019 r. godz. 
18.00 

Spotkanie autorskie z TOMASZEM KUB Ą KOZŁOWSKIM /sala 
widowiskowa SOK/ 
  

13 maja 2019 r.  
godz. 12.00 

Spotkanie autorskie z podró żnikiem MICHAŁEM SZULIMEM /sala 
widowiskowa SOK/ 

13 maja 2019 r.  „ ODJAZDOWY BILIOTEKARZ ” - rajd rowerow y 



godz. 16.00 
  

14 maja 2019 r. godz. 
15.00 

 „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU 2018”  (Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży) 
  

15 maja 2019 r. godz. 
11.00 

Rozstrzygni ęcie konkursu „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” 
  

Organizatorem imprez w ramach XVI OGÓLNOPOLSKIEGO T YGODNIA BIBLIOTEK jest Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna Strzeleckiego O środka Kultury w Strzelcach Opolskich.  
 
10 maja 2019 
godz. 10:00 

WIOSENNE PREZENTACJE  - XI Przegl ąd Zespołów Artystycznych 
i Solistów 
 
 

18 maja 2019 
 

KINO VISA  
godz.: 13:00 - Kraina cudów 
godz.: 15:00 - Miłość i miłosierdzie 
godz.: 17:00 - Kraina cudów 
godz.: 18:50 - Słodki koniec dnia 
 

 
  



 
INNE WYDARZENIA 

 
 

30.03.2019 Gala Lauri (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Op.) 
     Podczas uroczystości wręczono nagrody w konkursach: Najlepszy Uczeń 
Powiatu Strzeleckiego" ,  „Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego" za rok 2018 
oraz nagrodzono zwycięskie firmy w konkursie NAJLEPSZY PRODUKT 
POWIATU STRZELECKIEGO 2018 SuperProdukt/ SuperUsługa.  
Gala była także sposobnością do wręczenia tytułu "Zasłużony dla Powiatu 
Strzeleckiego".Organizatorem Gali był Powiat Strzelecki. 
 
 

03.04.2019  Gala OPOLSKA MARKA (Opole, Filharmonia Opolska) 
 

W gronie wyró żnionych w kategorii PRZEDSI ĘBIORCA 15-LECIA jest  p. 
Rajmund Adamietz – Prezes Zarz ądu  ADAMIETZ Sp. z o.o.  jako 
„charyzmatyczny przywódca jednej z najaktywniejszych biznesowo firm w branży 
budowlanej; „wielki budowniczy” wielu inwestycji służących opolskim 
przedsiębiorcom”. 
Adamietz Sp. z o.o. uhonorowana została równie ż Nagrod ą Specjaln ą 
Zarządu Województwa Opolskiego w Kategorii Inwestycja 15 -LECIA. 
Nagroda przyznana została „za niezwykle dynamiczny rozwój, kunszt w swojej 
branży oraz wysoki profesjonalizm w świadczeniu usług budowlanych dla innych 
firm, który przyczynia się do ich rozwoju”.  
 
 

04.04.2019 VI Dzień Sportu (Hala Sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 
Kozielskiej w Strzelcach Opolskich) 
Organizatorem imprezy było Przedszkole Publiczne Nr  8 w Strzelcach 
Opolskich. 
 
 

04.04.2019 Spotkanie z Jubilatami Złotych, Diamento wych   i Żelaznych Godów (Ratusz, 
sala obrad Rady Miejskiej),  
 
W strzeleckim ratuszu go ścili śmy 16 par obchodz ących Złote, Diamentowe, 
a nawet Żelazne Gody. 
Pary obchodzące 50-lecie małżeństwa uhonorowane zostały medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej  
Wszyscy jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. 
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu zespołu muzycznego BIS. 
 
 

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

06.04.2019 Uroczysta Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych (Prudnik). 
Organizatorem Gali byli: Gmina Prudnik oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Dąbrówka” w Prudniku. 
 

10.04.2019 Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzeni e Członków Zwi ązku 
Wzajemno ści Członkowskiej „Samorz ąd Opolski” (Prószków)  
 

12.04.2019  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Zgromadz enia Zwi ązku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu  

13.04.2019  KRONOdrzewko 2019 – Le śnictwo Podborzany. 
 
 



13.04.2019  Bubble Day, czyli Dzień Baniek Mydlanych (Park Miejski w Strzelcach Opolskich)  
 
 

16.04.2019  Robocze spotkanie Gminnej Rady Seniorów (sala obrad Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich)  
 

17.04.2019 Spotkanie organizowane przez Stowarzysze nie Kraina św. Anny dot. zasad 
uczestnictwa w konkursie grantowym „Działaj Lokalni e” realizowanym we 
współpracy  z Akademi ą Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz  na stronie Programu „Działaj Lokalnie”. 
 

18.04.2019  Posiedzenie Rady Sportu w Strzelcach Op olskich (sala obrad Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich) 
 
 

18.04.2019  Spotkanie z medalistkami - zawodniczkam i Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
Joanna Czok, Paulina Reszczyńska, Alicja Piecha, Alicja Waszczuk i Julia Misiec 
należą do drużyny WOPR, która z sukcesami reprezentuje naszą gminę w 
zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Trenerem dziewcząt jest Jędrzej Janyk. 
Wraz z gratulacjami dziewczyny otrzymały upominki od gminy Strzelce Opolskie  
 

18.04.2019 Wielki Czwartek – Święto Kapłanów.  
Księżom parafii z terenu Gminy Strzelce Opolskie przekazane został listy z 
życzeniami oraz okolicznościowe wiązanki kwiatów. 
 

24.04.2019  VII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego  
 

24.04.2019 Gala konkursu "Partnerstwo bez Granic - Opolskie 15  lat w Unii 
Europejskiej" (Opole, Filharmonia Opolska)  
Konkurs skierowany był do samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji 
pozarządowych. Podczas finału konkursu „Partnerstwo bez Granic – Opolskie 15 
lat w Unii Europejskiej” nagrodzone zostaną najciekawsze inicjatywy w regionie 
realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi. 
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 

25.04.2019  II edycja turnieju piłki no żnej dla młodzie ży niepełnosprawnej intelektualnie 
z województwa opolskiego - ADWOKAT CUP 2019 (Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji – Centrum Sportu w Opolu)  
Organizatorem turnieju jest Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, przy 
współudziale Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta 
Opola. 

25.04.2019 Seminarium dot. 15-lecia Polski w Unii Europejskiej  (Opole, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego).W seminarium planowany jest udział 
przedstawicieli regionów partnerskich województwa opolskiego 

26.04.2019  Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckic h Wodoci ągów  i Kanalizacji Sp. 
o.o. w Strzelcach Opolskich. 
W porządku posiedzenia m.in.: 
- rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki  za okres 3 m-cy; 
- rozpatrzenie informacji o realizacji inwestycji zawartych w Planie Wieloletnim; 
- rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych Spółki  

za rok 2018 oraz o przebiegu badania sprawozdania  
 

26.04.2019  Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Lasy, drzewa, kwiaty, łąka – to natury 
jest skarbonka”. 
Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach 
Opolskich. 
 



 
27.04.2019  Uroczysto ść wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej za rok 2018 (sala 

widowiskowa Strzeleckiego Ośrodka Kultury)  
Podczas uroczystej gali, organizowanej przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, 
uhonorowani zostaną najwybitniejsi mieszkańcy naszego regionu za swoje 
dokonania i zaangażowanie w rozwój ziemi strzeleckiej. 
 

01.05.2019  IX Jarmark Cysterski w Jemielnicy 
 
 

02.05.2019  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Uroczyste podniesienie Flagi odbędzie się o godz. 8.00 na Placu Żeromskiego. 
 

03.05.2019  Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.   
Program obchodów: 
 godz. 8.45 - zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem; 
 godz. 8.50 - przemarsz pocztów sztandarowych i gości  do kościoła pw. św. 

Wawrzyńca; 
 godz. 9.00 - uroczysta Msza Święta; 
 godz. 10.15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy.  
 

16.05.2019  Konferencja „Senior w Europie, Polsce i  Regionie Opolskim” (Opole, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego). 
 

22.05.2019  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzysze nia K ędzierzy ńsko-Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny (Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu). 
 

 

 


