SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(24 KWIETNIA - 29 MAJA 2019 R.)
FINANSE
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały 3 Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 kwietnia 2019 r. w spawie
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 32.205,00 zł, co stanowi skutek otrzymanych dotacji:
KWOTA DOTACJI

PRZEZNACZENIE

środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu
30 338,00 wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
469,00 środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium
dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
1 398,00 środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy
społecznej.
32.205,00
OGÓŁEM
2)

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 138.850,00 zł.
Przesunięcia środków finansowych dokonane zostały odpowiednio na wniosek:
120.000,00 na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, środki wykorzystane zostaną na:
✓ fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – w związku ze zmianą
uchwał dotyczących stawek funduszu remontowego we wspólnotach;
✓ przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia;
✓ pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych, celem przeprowadzenia remontów wynikających z bieżącej eksploatacji oraz awarii
14.500,00 na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, zmian związana wynika ze zmniejszenia się poziomu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim osób
niepełnosprawnych, przy jednoczesnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
4.350,00 na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, przesunięcia środków dotyczą funduszu sołeckiego, wynikają ze zmiany sposobu realizacji zadań
przez sołectwa
138,850,00

OGÓŁEM

3) Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie
zwiany budżetu gminy, w związku ze zmiana dotacji celowych

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 583.975,89 zł, co stanowi skutek otrzymanych dotacji:
KWOTA DOTAPRZEZNACZENIE
CJI
489 023,84 środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie
przez gminy województwa opolskiego w I terminie płatniczym 2019
r., zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
502,05 środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny.
94.450,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych
583.975,05
OGÓŁEM
➢ Niebawem - z początkiem czerwca rozpoczyna się procedura Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W SPRAWIE
STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROKU 2020
od 3 czerwca 2019 r.
składanie propozycji projektów do Strzeleckiego Budżetu
do 24 czerwca 2019 r.
Obywatelskiego roku 2020
od 4 czerwca 2019 r.
do 26 lipca 2019r.

do 12 sierpnia 2019r.

weryfikacja propozycji projektów przez Komisję do spraw
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020 pod względem formalno-prawnym, oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych
kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz podanie wyników weryfikacji do publicznej wiadomości.
rozpatrzenie odwołań od wyników weryfikacji oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Strzelec Opolskich Listy Projektów
do konsultacji społecznych.

od 29 sierpnia 2019 r.
do 11 września 2019 r.

głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020.

do 16 września 2019 r.

ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych
w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020.

Warto przypomnieć, iż, zgodnie z regulaminem Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego pula
środków finansowych przeznaczona na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców
w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego to 300.000 zł, a wartość projektów zgłoszonych przez mieszkańców nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM
W USTAWIE PZP

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
10.05.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowanie dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej:
✓ remontu i wymiany nawierzchni Placu Żeromskiego oraz otaczających go
ulic i chodników, jak również 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 społecznej, społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne. (część 2 zamówienia)
W postępowaniu uczestniczyły:
Część I (Plac Żeromskiego)
1. FRANTA&FRANTA Architekci Sp. z o. o., Chorzów,
2. Paweł Sylwestrzak PRONASAN, Tarnów Opolski,
3. Pracownia Projektowa „PROJEKT STUDIO 2000”, Opole,
Część II (budynki przy ul. Zamkowej)
1. Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-projekct, Brzeg, 94 464,00
2. Architekt Maria Słota-Puda, Opole, 67 500,00
3. Paweł Sylwestrzak PRONASAN, Tarnów Opolski, 28 290,00
4. Pracownia Projektowa „PROJEKT STUDIO 2000”, Opole, 107 625,00

15.04.2019

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Paweł Sylwestrzak PRONASAN, która zaoferowała ceny wynoszące odpowiednio:
część 1 zamówienia - 28 290,00 zł.
część 2 zamówienia - 28 290,00 zł.
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 10 maja miało podpisanie
umowy z wybranym wykonawcą.
Budowa ul. Cichej w Brzezinie.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy L (lokalna) wewnętrznej, nieposiadającej statusu drogi publicznej, w miejscowości Brzezina w
Gminie Strzelce Opolskie. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o szerokości 5,5 m i długości ok. 189 m.
W postępowaniu uczestniczyli:
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.
Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 268 383,63 zł przedstawił Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BET-BRUK. Oferta przyjęta została do realizacji –
13 maja zawarta została umowa z wybranym wykonawcą.

15.05.2019

Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie.
Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczą firmy:

1. SANABUD S.A., Kędzierzyn-Koźle, 162 937,41
2. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 172 629,34
3. OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Lubliniec, 143 846,77
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, Jaryszów, 184 500,00

10.06.2019

Najwyżej oceniona została oferta firmy OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Lubliniec, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę
143 846,77 zł.
Procedura wyboru wykonawcy trwa nadal.
Budowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa),
w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją projektową.
W PRZYGOTOWANIU:

Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej
Związku Gmin Śląska Opolskiego
Trwa przygotowywanie i ustalanie SIWZ.
Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym tygodniu.
INWESTYCJE
Zadania realizowane w okresie od 25 kwietnia do 29 maja 2019 roku
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, wykończeniowe na elewacjach oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Wewnątrz obiektu prowadzone są roboty wykończeniowe na częściach wspólnych oraz prace związane z instalacją
niskoprądową.

• „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 (zaangażowanie środków wynosi ok. 10 000zł).

• „Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich” – zakres zadania obejmuje konser-

wację niecki fontanny, pomnika Myśliwca, wymianę instalacji wodnej a także wykonanie iluminacji
świetlnej fontanny.

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

Wartość zadania wynosi 126 000 złotych.
„Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wartość zadania wynosi 14 268 złotych.
„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.
„Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Zadanie realizowane 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.
Wartość zadania wynosi 5 498 100,00 zł.
Zawansowanie robót: wykonano i odebrano odcinek wodociągu od ul. Szpitalnej wzdłuż
ogródków działkowych w kierunku strefy zabudowy mieszkaniowej. Trwa budowa kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w tym odcinku. Rozpoczęto również uwalnianie działek
budowlanych od czynnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
„Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania jest firma SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla.
Umowna wartość zadania wynosi 450 000 złotych.
Przekazano do remontów cząstkowych ulice: ul. Technologiczną, Torową i Sadową w Strzelcach Opolskich.
„Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń 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 oświetlenia w Dużym Parku na odcinku od ul. Kozielskiej do istniejącego oświetlenia
przy dużym stawie w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Zadanie wykona Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola.
Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 4 920,00 złotych.
„Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce – wjazd na posesję 51 B
od strony Grodziska” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Zadanie wykona Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola. Wartość dokumentacji projektowej
wyniesie 3 690,00 złotych.
„Remont drogi gminnej łączącej Gminę Strzelce opolskie z Gminą Izbicko” – utwardzenie
drogi gruntowej, ul. Krótka w Kadłubie” – wyłoniono wykonawcę robót tj.: PHU „BEN-BUD”
Beniamin Hurek z Osieka. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania wynoszą:
50 000zł.

• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie do sezonu”
•
•
•
•

– wykonawcą robót będzie Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch z Jemielnicy.
Wartość zadania wyniesie 49 799,99zł.
„Oznakowanie poziome dróg gminnych” – wykonawcą robót będzie firma Usługi Malarskie Dariusz Bronder z Antoniowa. Umowna wartość zadania wynosi 45 497,59zł.
„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – wykoszenia i opryski wykona Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich za kwotę 36 466zł.
„Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. w Kadłubie na potrzeby sołectwa Kadłub
Wieś” – zadanie realizuje w ramach funduszu sołeckiego PHU BENBUD z Osieka za kwotę 25 000
zł.
„Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla w Strzelcach Opolskich" opracowanie dokumentacji projektowej”.
Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy bądź rozbudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania do warunków zwiększonego ruchu kołowego, obejmującej:
- remont i/lub wymianę nawierzchni bitumicznej, konstrukcji drogi, chodników, poboczy itp. po
przeprowadzeniu rozpoznania stanu istniejącej nawierzchni oraz podłoża gruntowego
- uporządkowanie i rozbudowę systemu parkowania wzdłuż drogi,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w pasie drogowym przebudowywanej drogi, w szczególności rowerzystów i pieszych,
- dostosowanie drogi do wymogów warunków technicznych, w szczególności w zakresie szerokości jezdni, chodników, ścieżek pieszorowerowych, geometrii jezdni, oznakowania itp.
Wykonawca zadania: Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic.
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł.

• „Budowa ul. Cichej w Brzezinie” – wykonawcą zadania, w ramach którego powstanie nawierzchnia

ul. Cichej na długości ok 190mb będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BET-BRUK Zbigniew Bryś z Lublińca. Wartość inwestycji opiewa na 268 383,63zł.
• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej
na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” - opracowanie dokumentacji projektowej.
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożyła firma Pawła Sylwestrzaka PRONASAN z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 2. Wartość dokumentacji wyniesie
28 290,00 zł.
• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” - opracowanie dokumentacji
projektowej.
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożyła firma Pawła Sylwestrzaka PRONASAN z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 2. Wartość dokumentacji wyniesie
28 290,00 zł.
• „Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie” – najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka OLS
z Lublińca.
W ramach zadania, którego wartość wyniesie 143 846,77zł powstanie droga o nawierzchni asfaltowej długości ok 110mb
ZADANIA ZAKOŃCZONE

• „Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Op. - Olszowa - Kędzierzyn Koźle) w m. Szczepanek, ul. Strzelecka (dz. nr 75) - zjazd na działki nr 237/2 i 238/2” –
w ramach zadania wykonano zjazd oraz utwardzono działkę na powierzchni około 160m2 za kwotę
47 500zł.
• „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach
Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Wartość opracowanej dokumentacji wynosi 3 690 złotych.

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

dowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – w ramach zadania powstało
pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze szatni sportowej. Wartość inwestycji wyniosła
36 000,00 zł.
• „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” – wartość inwestycji wyniosła 196 677 złotych.
Zakres zadania obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej długości ok. 190m.
• „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – zadanie obejmowało remont WC z wykonaniem nowych instalacji oraz budowę wiaty. Wartość robót wyniosła 96 200,00 złotych.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi:
➢ W dniu 22 maja br. upłynął termin składania ofert na wyłonienie Wykonawcy zadania pt.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie”.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta konsorcjum firm: Naprzód Sp. z o. o.
z Rydułtów oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ze Strzelec Opolskich, które aktualnie odbiera odpady z terenu naszej gminy.
Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy, istotnym jest, iż oferta jest znacząco wyższa od środków przeznaczonych na to zamówienie. Procentowy wzrost cen za poszczególne frakcje odpadów
przedstawia się następująco:
✓ odpady zmieszane wzrosły o 37 %,
✓ odpady selektywne (tworzywa sztuczne, metale) o 54%,
✓ szkło – 76%,
✓ popiół – 4,5 %
✓ odpady bio – 24 %
✓ najwięcej wzrosły odpady wielkogabarytowe – ponad 117 %.
Jedynie cena zużytego sprzętu elektrycznego zmniejszyła się o 24 %.

➢

➢
➢

W zaistniałej sytuacji zgodnie z ustawą PZP zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie z racji zbyt wysokiej oferty w stosunku do zabezpieczonych środków w budżecie lub przeznaczyć większe środki na realizację zamówienia. Zwiększenie środków wiąże się ze zwiększeniem opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.
W związku z kończącą się umową na zadanie pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie” w porozumieniu z Gminą Jemielnica przygotowywana jest dokumentacja niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej na powyższe
zadanie na okres kolejnego roku.
Od 24 kwietnia do 24 maja 2019 r. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 19 nowych oraz 127 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W maju br. zostały wysłane 592 upomnienia wzywające do uregulowania zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od stycznia 2019 r. do marca 2019 r., na łączną
kwotę 87 863 zł.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

TERMIN
PRZETARGU
15.05.2019

PRZEDMIOT PRZETARGU
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 wynosiła 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%.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne
wadium, co oznacza, iż z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości
II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

17.05.2019

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny III ustny przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj. 1.200.000 zł.
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 wynosiła 1.500.000 zł netto (+ 23% VAT).
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne
wadium, co oznacza, że z uwagi na brak osób chętnych do nabycia przedmiotowej nieruchomości III ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

20.05.2019

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny IV ustny przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj. 1.500.000 zł netto (+ 23% VAT).
Termin przetargu – 31 lipca br .
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej oznaczonej działkami nr 266/15
i nr 259/2 z mapy 2 o łącznej 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 użytków 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 wynosiła 10.000 zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

14.06.2019

Do przetargu przystąpili i uczestniczyli w nim:
✓ Pani Magdalena Wilczyńska zam. w Jemielnicy
✓ Wistolm A.P. Więckowski Spółka Cywilna z siedzibą w Strzelcach Op..
W wyniku licytacji, Komisja Przetargowa uznała za nabywcę nieruchomości
objętej przetargiem Panią Magdalenę Wilczyńską, za cenę 37.000,00 zł.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow.
31,65 m² położonego na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w
Strzelcach Opolskich
Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z przynależną piwnicą nr 6/3 o pow.1,67m2 oraz
udziałem wynoszącym 125/1000 części działki nr 1819/10 z mapy 8 o pow. 0,0326
ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000 zł, w tym cena udziału w gruncie 4.643zł.

17.06.2019

Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych
w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
Lp.
1.
2.

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

cena wywoławcza netto
50.000 zł
49.000 zł

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

24.06.2019

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie
we wsi Szymiszów – Osiedle, działki położone są na terenie przeznaczonym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej stanowiącej działkę nr 235/5 z
mapy 1 o pow. 0,3911ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka nieruchomość znajduje się na
terenie przeznczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi
podstawowe, usługi turystyki, usługi rzemiosła i budynki magazynowe - uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub występujące samodzielnie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000zł netto ( +23% VAT).

➢ W dniu 8 maja przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczonego na najem garażu
ozn. symbolem G, o pow. 23,40m2, położonego przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich.
Miesięczna stawka czynszu wywoławczego za 1m2 wynosiła 5,30zł +23% VAT.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna
osoba - Pani Iwona Blitek, która została dopuszczona do udziału w przetargu.

Ostatecznie p. Blitek uznana została za najemcę garażu będącego przedmiotem przetargu z
miesięczną stawką czynszu w wysokości 5,80zł /m2+23% VAT.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
➢ 23 maja upłynął termin składania ofert na konkurs na remont lokalu mieszkalnego, w zamian
za prawo jego najmu
Przedmiot konkursu dotyczył wykonania na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 4/7 w
Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 54,17 m2, w tym mieszkalnej 31,23 m2,
składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc. i przedpokoju), w zamian za zawarcie umowy
jego najmu.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem – wpłynęło 7 ofert, które były weryfikowane przez
Komisję Mieszkaniową, która wskazała osobę do zawarcia umowy na wykonanie remontu przedmiotowego lokalu.
Informacja nt. wyniku konkursu przedstawiona zostanie na kolejnej sesji (wynik wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Burmistrza).
➢ 22 maja zatwierdzona została lista wnioskodawców uprawnionych do zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Strzelce Opolskie w I półroczu 2019 r.
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 178 złożonych i uaktualnionych do dnia
31 marca 2019 r. wniosków o najem mieszkania, w tym:
✓ 43 z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego, w tym 18 do lokalu socjalnego,
✓ 89 bez pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego,
✓ 46 wniosków dotyczy zamiany mieszkania komunalnego.
W dalszej kolejności wnioski były szczegółowo analizowane przez Komisję Mieszkaniową. Przy
wyborze wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie, uwzględniono dodatkowe aspekty tj. sytuację rodzinną wnioskodawców, czas oczekiwania na mieszkanie, liczbę wolnych lokali, powierzchnię i ich stan techniczny. Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy Społecznej i GZMK wskazała czterech wnioskodawców, którzy
ujęci zostali na projekcie listy:
1/ Kleman Piotr
2/ Krówka Agata i Kamil
3/Szczecińska Dominika
4/Świtalska Tamara
Zgodnie z wymogiem Uchwały nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
26 kwietnia 2017 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzelce Opolskie, w okresie od 1 do 14 maja 2019 r. projekt listy podany był do publicznej
wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Gminnym Zarządzie Mienia
Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz umieszczony na stronie internetowej GZMK). W czasie
podania projektu listy do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne pisemne uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej listy.
Mając na uwadze powyższe dokonałem zatwierdzenia listy, w wersji zgodnej z jej wcześniejszym projektem.

Lokal mieszkalny dla jednego wytypowanego wnioskodawcy jest już uwolniony i gotowy do zasiedlenia. Natomiast trzy pozostałe lokale, wskazane zostaną dopiero po uprzednim zakończeniu w nich
prac remontowych.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
➢ 11 maja 2019 r. wszedł w życie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich dnia
27 marca 2019 r. (Uchwała Nr VIII/77/2019 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 1402)
Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 6 maja 2019 r. wydał Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały:
1)

w części tekstowej w zakresie słów „minimalna 7 m” i „minimalna 8 m” - odnoszących się
do minimalnej wysokości budynków przeznaczenia podstawowego na terenach oznaczonych symbolami: MN, U3 i RM – jako wprowadzenie ustaleń wykraczających poza zakres
przewidziany w przepisach prawa;

2)

w części tekstowej i w części graficznej w zakresie ustaleń nakazujących wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalerowym na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami RZ4 i RZ7 – jako ograniczenie prawa własności, brak racjonalności i odpowiedniej
proporcji do celów, dla których ustanowiono ten nakaz.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.
Gmina odstąpiła od zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ww.
rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego.
➢ W dniach od 10 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. w tutejszym Urzędzie Miejskiej (w Biurze Architekta Miejskiego) odbędzie się ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”, wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
Projekt przedmiotowego planu miejscowego obejmuje północną część miasta Strzelce Opolskie, a w szczególności obszar ograniczony:
− od strony północnej drogą powiatową – ul. Zakładową,
− od strony wschodniej drogą wojewódzką – ul. Marka Prawego,
− od strony południowej drogą powiatową – ul. Jana Matejki i terenem kolejowym,
− od strony zachodniej drogą powiatową – ul. 1 Maja.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
Urzędzie (w sali Rady Miejskiej) w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1000.
Uwagi do projektu planu można będzie wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca
2019 r.
INICJATYWY GOSPODARCZE
➢ Od 13 do 15 maja w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy.
Wydarzenie zgromadziło 15 tysięcy gości - członków rządów wielu państw, ekspertów gospodarczych, prezesów największych, nie tylko polskich, firm. Na kongres złożyło się m.in. 150 debat,
wystawy oraz targi start-upów. W poszczególnych dniach z ramienia strzeleckiego samorządu udział
brali: wiceburmistrz Józef Kampa, Henryk Czempiel i Małgorzata Kornaga.
➢ 20 maja kierownik Henryk Czempiel uczestniczył w spotkani informacyjnym na temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Akcję na terenie Polski koordynuje Ministerstwo
Infrastruktury, a nasza gmina zamierza się do niej przyłączyć.

➢

➢

➢
➢

Wkrótce zaproponujemy kilka działań, które będzie można przeprowadzić w Strzelcach Opolskich
w ramach Tygodnia.
21 maja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim konferencja „Diagnoza potrzeb i problemów
związanych z integracją cudzoziemców w województwie opolskim”.
Zaprezentowane zostały dane dotyczące cudzoziemców w województwie opolskim, np. liczba 18
tysięcy legalnie pracujących tu obcokrajowców. Swoje doświadczenia w podejmowaniu działań służących integracji imigrantów przedstawiały m.in. Kraków i Gdańsk. W konferencji uczestniczył
Henryk Czempiel.
Również 21 maja w hotelu Mercury w Opolu odbyła się konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego. Eksperci przedstawili analizy sytuacji gospodarczej Polski oraz stan przedsiębiorczości. Zebranych zapoznano z dostępnymi programami wsparcia przez BGK samorządów oraz firm. Na części konferencji obecny był kierownik Henryk Czempiel.
14 maja gościliśmy przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy wizytowali teren inwestycyjny Warmątowice, w związku z poszukiwaniem terenu dla dużego inwestora.
27 maja odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”. Głównym
punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania finansowego Związku oraz udzielenie absolutorium jego Zarządowi.

ROLNICTWO
➢ 25 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta narada z sołtysami podczas której podsumowano cykl
zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz podziękowano za współpracę wszystkim sołtysom.
Pamiątkowe grawertony oraz kwiaty złożono na ręce 11 odchodzących sołtysów. Niektórzy z nich
nawet 20 lat służyli społeczeństwu pełniąc tę funkcję. Wszystkim sołtysom wybranym na nową kadencję wręczono również stosowne zaświadczenia a 11 nowych dodatkowo zostało wyposażonych
pieczątki oraz tabliczki z napisem „sołtys”.
➢ W dniach 23-25 maja odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Liderów Organizacji Działających
na Obszarach Wiejskich w Marózie. Gminę Strzelce Opolskie reprezentowały Gabriela Puzik
z Kadłuba oraz Róża Wilim i Teresa Chudala z Rozmierzy.
Z województwa opolskiego zakwalifikowało się 26 uczestników, z całej Polski ponad 360.
Tegoroczne wydarzenie zorganizowano pod hasłem Akademia Skutecznego Działania. To propozycja dla wszystkich, którzy pracują na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość. Spotkanie było okazją do
wymiany pomysłów, podzielenia się z innymi tym, co jego uczestnicy uważają za swój sukces,
ale też podpatrzenia, co można zrobić inaczej albo lepiej.
OŚWIATA
➢ Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia ogłoszone zostały konkursy
na stanowiska dyrektorów:
- Publicznych Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4, 7 w Strzelcach Opolskich,
- Zespołów Placówek Oświatowych w Kalinowicach, Suchej, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Dziewkowicach,
- Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.
Termin składania ofert na ww. konkursy - do 17 czerwca 2019 r., do godziny 1500.
➢ Kolejnymi sukcesami mogą pochwalić się dzieci i młodzież gminnych placówek oświatowych:
➢ przedszkole z Kadłuba zostało Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”;
➢ w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym” 15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej” III miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich.

➢ gimnazjalistki: Aleksandra Szulc, Paulina Reszczyńska i Alicja Biniek wyróżnione zostały
„Laurem dla Najlepszego Gimnazjalisty" za rok 2018. podczas zorganizowanej 27 kwietnia 2019 roku XXI Gali Laurów Ziemi Strzeleckiej.
➢ Koordynator projektu „Strzeleckie nie hejtuje” Pani Aleksandra Bar odebrała 22 maja 2019
r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie promesę o wartości 50
tys. zł na realizację projektu skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców szkół podstawowych w naszej gminie.
➢ 15 maja 2019 roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się II Międzyprzedszkolny Konkurs „Mam
Talent”. Organizatorem imprezy było strzeleckie Przedszkole Publiczne nr 9.
➢ W dniach 18-19 maja rozegrany został Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Wspólna Europa”.
W turnieju, zorganizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy udział wzięli chłopcy z
rocznika 2007 i młodsi z klubów: UKS Jedynka Niemodlin, KID BASKET Dobrodzień, UKS MOS
Opole, MKS MOS Strzelce Opolskie oraz drużyna z naszego partnerskiego miasta z Czech BVK
Holice.
Zawody rozgrywane były systemem każdy z każdym, podczas dwóch turniejowych dni zawodnicy
rozegrali łącznie 10 meczów koszykówki.
Klasyfikacja końcowa turnieju „Wspólna Europa”:
I miejsce – UKS Jedynka Niemodlin
II miejsce – MKS MOS Strzelce Opolskie
III miejsce – BVK Holice
IV miejsce – UKS MOS Opole
V miejsce – KID BASKET Dobrodzień
Turniej współfinansowany przez Gminę Strzelce Opolskie.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
➢
➢
➢
➢

28 kwietnia o godz. 14:00 przed Ratuszem zorganizowano Wiosenny Koncert orkiestry strażackiej.
1 maja 2019r. pod patronatem Burmistrza zorganizowano I Zawody Wędkarskie „Majówkę
Wędkarską” dla dzieci i młodzieży. Zawody odbyły się w Parku Miejskim. Nagrody zakupione
zostały ze środków tzw. „alkoholowych”
7 maja delegacja strażaków i Zarządu Oddziału M-G Zw. OSP RP uczestniczyli w Gali Strażackiej, organizatorem której był p. A. Buła – Marszałek Województwa Opolskiego.
11 maja w Rozmierce zorganizowano Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka, podczas których poświęcono i przekazano po modernizacji obiekt OSP – pomieszczenia szkoleniowo-biurowe.
Koszty – nakłady budowlane poniesione przez Gminę na realizację tego zadania, łącznie z zakupem
wyposażenia (mebli) to kwota 345.401,72 zł.
Podczas uroczystości dokonano także ogólnego podsumowania stanu gminnych służb pożarniczych oraz uhonorowano strażaków, którzy znaczną część swojego życia poświęcili niełatwej służbie w szeregach OSP.
Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. strażacy z najdłuższym stażem w swoich jednostkach strażackich: Paweł Pazur – 65 lat strażackiej służby, Norbert Piosek – 60 lat służby i Karol Bischoff
– 55 lat służby oraz Jan Wyrwoł i Joachim Mrohs – za 50 lat służby – wszyscy w szeregach OSP
w Rożniątowie.

➢

12 maja jednostki OSP uczestniczyły w XXIII Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny.
Pomoc Gminy to zespół „Viva la Musica”, orkiestra strażacka, rejestracja uczestników pielgrzymki.

➢
➢
➢

➢

➢

W nocy z 10/11 maja strażacy OSP Błotnica Strzelecka stwierdzili uszkodzenie bramy garażowej
w obiekcie remizy OSP. Sprawa zgłoszona została na KPP oraz ubezpieczyciela TUW. Straty to
ok. 10 tyś. Zł.
17 maja odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W w/w święcie uczestniczył p. Józef
Kampa – Z-ca Burmistrza oraz dh Jan Bogusz i dh Jan Ploch.
24 maja w Rozmierce odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału M-G Zw. OSP RP.
Głównymi tematami obrad były – ocena uroczystości majowych oraz udział strażaków w przygotowaniu Dni Ziemi Strzeleckiej i M-G Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP. Zawody te odbędą
się 22.06.2019r. w Strzelcach Opolskich.
W piątek 24 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematyka dot. realizacji zarządzonego przez p. Premiera stopnia alarmowego „Bravo-CRP”. Posiedzeniu przewodniczyła p. M. Feliniak. Zadania przekazane zostały dla właściwych Kierowników
Referatu Urzędu.
SPORT
ZAKSA Strzelce Opolskie awansowała do I ligi piłki siatkowej mężczyzn.
W zaciętym turnieju, który rozegrany został w dniach 24-28.04.2019 r. a którego była gospodarzem, pokonała przy pełnych trybunach wszystkich przeciwników, tracąc tylko 1 set.
Tym samym zapewniła sobie miejsce w I lidze. To historyczny sukces. Nasi siatkarze będą teraz
mierzyć się na boisku z drużynami takich miast jak Wrocław, Kraków, Kielce czy Nysa.
Spotkania będą transmitowane na kanale POLSAT Sport.

➢

KONTAKTY ZAGRANICZNE
W dniach 24 – 25 maja, wraz z p. Józefem Kampą złożyliśmy wizytę w miejscowości Leogang
w Austrii.
Wizyta odbyła się na zaproszenie Kustosza Muzeum w Leogang oraz Burmistrza tego miasta
Józefa Grisnera.
Pobyt związany był z wielkim wydarzeniem w tej gminie, bowiem otwierano wystawę eksponatów z Muzeum z Pragi i Salzburga, a ponadto otwierano nowy obiekt muzealny.
Podczas rozmów ustalono ramy przyszłej współpracy między samorządami Strzelec Opolskich i gminy Leogang, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany młodzieży.
Rewizyta przedstawicieli Leogang została zaplanowana na czas tegorocznych dożynek,
które odbędą się 1 września w Rozmierzy.

➢

SPRAWY RÓŻNE
23 i 24 maja w Gdyni odbył się ogólnopolski kongres „Perły Samorządu”.
Organizatorami wydarzenia były: Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Gdynia. Patronem
instytucjonalnym był Związek Powiatów Polskich.
W tegorocznym kongresie udział wzięło ponad 300 osób. Odbyły się cztery sesje plenarne:
• Nowa perspektywa budżetowa UE – nowe drogi polskich samorządów,
• Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży,
• Słowa i obrazy, które potrafią zniszczyć – komunikacja w czasach kryzysu i nie tylko,
• Problemy samorządów z gospodarką nieruchomościami.

Rozdano także nagrody w rankingach: Perły Samorządu oraz Skarbnik Samorządu 2019.
Miło jest mi przekazać, iż Gmina Strzelce Opolskie zajęła w ww. rankingu bardzo wysokie –
4 miejsce.
Wśród Skarbników również bardzo wysokie – 4 miejsce zajęła p. Urszula Killman Skarbnik
Gminy Strzelce Opolskie.

Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania dla sprawnego zarządzania budżetem gminy.
Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i
często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.
WAŻNIEJSZE INNE WYDARZENIA
27.04.2019

Uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej za rok 2018 (sala widowiskowa Strzeleckiego Ośrodka Kultury)
Podczas uroczystej gali przyznano XXI Laury Ziemi Strzeleckiej. Spośród nominowanych kapituła wybrała laureatów w pięciu kategoriach, przyznano także laur
specjalny.
Laureaci:
➢ Jan Czanguleit – w kategorii działalność społeczna;
➢ Piotr Ratajczak – w kategorii działalność sportowa;
➢ Ks. Dr Rudolf Nieszwiec – w kategorii działalność kulturalna;
➢ Piotr Michalik – w kategorii działalność wychowawcza;
➢ Konstalmet s. c. – w kategorii działalność gospodarcza,
Zarząd Stowarzyszenia przyznał nagrodę specjalną p. Ernestowi Jelito, dyrektorowi generalnemu, prezesowi Zarządu Górażdże Cement SA.
Gratulujemy też uczniom z naszej gminy wyróżnionym „Laurem Ziemi
Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów” za rok 2018:
✓ Aleksandrze Szulc – uczennicy klasy IIIC gimnazjum w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Strzelcach Op.,
✓ Paulinie Reszczyńskiej – uczennicy klasy IIIA gimnazjum w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Op.,
✓ Alicji Biniek – uczennicy klasy IIIA gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie.

02.05.2019

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

03.05.2019

Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

14.05.2019

Uroczyste wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich – p. Arkadiusza Chętnickiego oraz Jego Zastępcy podinsp. Jarosława Roszczaka.

15.05.2019

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

22.05.2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny (Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu).
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

29.05.2019

Gala wręczenia Złotych Spinek oraz nagród w plebiscycie Człowiek Roku
(Opole, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu)

1-2.06.2019

Dni Ziemi Strzeleckiej.

