SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(29 MAJA – 10 CZERWCA 2019 R.)

FINANSE

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały
finansowe:

3 Zarządzenia

1) Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy
Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr X/104/2019 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 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 wymienionym 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;
 planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w planach
finansowych pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok
2019.
2) Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2019 r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę 79.210,00 zł.
Przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów:
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 77.920,00 ZŁ
Wprowadzone zmiany w planie wydaktów dokonane na wniosek Dyrektora
Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek związane są z przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązującymi JST do
przeznaczania określonych środków na realizację zadań wymagajacych
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, wyodrębnione zostały rozdziały, w których
powinny zostać ujęte wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy, w tym zadania związane z ksztalceniem
specjalnym.
Zmiany w tym zakresie mają charakter wyłącznie techniczny i nie wpływają
w żaden sposób na poziom ponoszonych wydatków.
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.290,00 zł.
Zmiany w planie wydatków dokonane zostały na wniosek Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego a związane są z innym wydatkowaniem środków,
w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.
3) Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą
dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 5 488,32 zł, co stanowi
skutek otrzymanej przez gminę dotacji, z przeznaczeniem 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 I
terminie płatniczym 2019 r.
 Z dniem 3 czerwca rozpoczęła się procedura Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020 – od tego dnia, aż do 24 czerwca mieszkańcy
Gminy Strzelce Opolskie mają możliwość składania propozycji projektów
do realizacji w ramach przyszłorocznego Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego.
Kolejne
etapy konsultacji
społecznych
Strzeleckiego
Budżetu
Obywatelskiego roku 2020 przedstawiają się następująco:
od 4 czerwca 2019 r.
do 26 lipca 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

do 12 sierpnia 2019r.

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
2019 r.

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

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 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
22.05.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór
i zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
pochodzących 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.
Procedura w realizacji.
W postępowaniu złożona została jedna oferta - oferta konsorcjum
firm: Naprzód Sp. z o. o. z Rydułtów oraz Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ze Strzelec
Opolskich.

15.05.2019

Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie
W postępowaniu uczestniczyły 4 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

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma OLS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Lubliniec, która
zaoferowała wykonanie zadania za cenę 143 846,77 zł.

10.06.2019

Oferta przyjęta została do realizacji – zawarcie umowy z
wybranym wykonawcą planowane jest 11 czerwca.
Budowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy D
(dojazdowa), w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją
projektową.

14.06.2019

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie

Odpadów

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie
gminy Strzelce Opolskie, na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy
Jemielnica.
09.07.2019

Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom
Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska
Opolskiego.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2020 roku, Odbiorcom
Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego,
energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 389
Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5367, natomiast
łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla
wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 61 GWh.
Zamawiającym jest Gmina Strzelce Opolskie działająca
w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw
w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VIII Grupy Zakupowej
Związku Gmin Śląska Opolskiego.

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ

W procedurze wewnętrznej realizowane jest postępowanie dot. zadania
„Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką

odpadami w ramach projektu: „Kompleksowa kampania informacyjnoedukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod
nazwą „Eko-Logika””.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej „door
to door” popularyzującej wśród mieszkańców wiedzę w zakresie obowiązujących w
gminie zasad segregacji odpadów oraz zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami
selektywnej zbiórki odpadów wraz z utrwaleniem nawyku w zakresie zakazu spalania
odpadów w piecach/kotłach domowych.
Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje pozyskanie ważnych dla gminy
danych, dotyczących m in. sposobu ogrzewania pomieszczeń i systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W wyznaczonym terminie składania ofert – do 7 czerwca, oferty złożyły 2 firmy:
1) Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, Poznań, 197 000,00 zł.
2) Openfield Sp. z o. o., Opole, 135 000,00 zł.
Procedura w realizacji – trwa weryfikacja złożonych ofert.

FUNDUSZE POMOCOWE

 Gmina Strzelce Opolskie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie badań ankietowych oraz konsultacji
społecznych wśród mieszkańców mających na celu poznanie i identyfikację
specyficznych problemów i potrzeb naszej Gminy.
Celem włączenia społeczności lokalnej w projekt, koniecznym jest zapewnienie
realnego współdecydowania mieszkańców o kształcie poszczególnych działań
projektowych.
W ramach Programu Gmina może się ubiegać o granty na kompleksowe projekty
rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz
wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej.
Dofinansowanie planujemy przeznaczyć
uwzględniający następujące aspekty:
•

na

kompleksowy

projekt

środowiskowe jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii,
niskoemisyjny transport publiczny, itp.;

•

społeczne jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym
uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i
ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność
Plus 2018 - 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do
dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;

•

gospodarcze np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki,
wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób
wchodzących / dostosowujących się do rynku pracy.

•

INWESTYCJE

ZADANIA W REALIZACJI
• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Bocznicowej – „Program Twoje M”” – w ramach zadania powstaje
budynek
mieszkalny
wielorodzinny
4
kondygnacyjny,
3 klatkowy
z
podpiwniczeniem.
W budynku powstanie 27 mieszkań o pow. użytkowej od ok. 45m² do ok. 74m².
Podstawowe parametry obiektu:
− powierzchnia zabudowy: 568,70 m²
− wysokość budynku od terenu do kalenicy : 15,0 m
− wymiary zewnętrzne w poziomie parteru: 12,40m/46,55m
Całkowita wartość zadania wynosi 4 799 520 złotych.
Stan zaawansowania robót: zakończono większość prac budowlanych i
instalacyjnych.
Realizowane są roboty elektryczne (podłączenia w rozdzielniach) i prace
wykończeniowe na częściach wspólnych.
Zakończono roboty zewnętrzne, uporządkowano teren.
Na instalacjach sanitarnych przeprowadzone zostały próby szczelności
(woda, kanalizacja gaz i c.o.) z wynikiem pozytywnym. Wykonywane są
kolejne niezbędne sprawdzenia i pomiary.
Przygotowywana jest dokumentacja odbiorowa. W ostatnim okresie do
obiektu wykonane zostały przyłącza: docelowe elektryczne (dotychczasowe
było na plac budowy), przyłącze gazowe oraz przyłącze do sieci ciepłowniczej.
W minioną sobotę - 8 czerwca, przy ul. Bocznicowej zorganizowany
został Dzień Otwarty dotyczący projektu budowy nowoczesnych mieszkań dla
młodych Strzelczan TWOJE M.
Na dzień otwarty zaproszono uczestników Twoje M, osoby, które lada dzień
otrzymają klucze do swoich mieszkań.
Przyszli też młodzi ludzie zainteresowani kolejnymi blokami, które
zamierzamy wybudować wg tych samych zasad.

• „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).

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania 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.
Trwa uwalnianie działek budowlanych od czynnych sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Rozpoczęto budowę kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej.
Zdjęto warstwę ziemi urodzajnej i rozpoczęto korytowanie pod drogę w rejonie
zaplecza spółki Tauron Dystrybucja SA w kierunku włączenia ul. Ligonia.
Wzdłuż ogródków działkowych rozpoczęto stabilizację gruntu pod
podbudowy zasadnicze.
• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania
jest firma SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla.
Umowna wartość zadania wynosi 450 000 złotych.
Zrealizowano roboty w ciągu ulic: Technologicznej, Torowej i Sadowej w Strzelcach
Opolskich.
Przekazane ulice do remontów cząstkowych: ul. Jordanowska, Chrobrego, Karola
Miarki, Plac Kopernika w Strzelcach Opolskich.
Wartość robót wykonanych i przekazanych do realizacji wynosi 250.000 zł.

• „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.
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.
Wartość zadania wynosi 3 690,00 złotych.

• „Remont drogi gminnej łączącej Gminę Strzelce Opolskie z Gminą Izbicko” –
•
•
•
•

utwardzenie drogi gruntowej, ul. Krótka w Kadłubie”.
Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania wynoszą: 50 000zł.
„Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich –
przygotowanie do sezonu” – wartość zadania wynosi 49 799,99zł.
„Oznakowanie poziome dróg gminnych” – umowna wartość zadania wynosi
45 497,59zł.
„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” –
wykoszenia i opryski rowów za kwotę 36 466zł.
„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.
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł.

• „Budowa ul. Cichej w Brzezinie” – w ramach zadania powstanie nawierzchnia
bitumiczna ul. Cichej na długości ok 190mb. 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.
Autorem dokumentacji będzie 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.
Autorem projektu będzie 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” – w ramach zadania, którego
wartość wynosi 143 846,77zł powstanie droga o nawierzchni asfaltowej długości ok
110mb.
ZADANIA ZAKOŃCZONE

• „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” - w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy
długości ok 90 mb.
Wartość projektu wyniosła 3 100 złotych.

o

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

o

• „Przystosowanie

budynku przy ul. Powstańców Śl. w Kadłubie
na potrzeby sołectwa Kadłub Wieś” – zadanie realizowano w ramach funduszu
sołeckiego za kwotę 25 000 zł.
W ramach zadania uzupełniono tynki zewnętrzne, wymieniono wrota drewniane,
wykonano nowe powłoki malarskie okien, wymieniono rynny i rury spustowe,
przemurowano komin, uzupełniono ubytki w pokryciu dachowym, wykonano drenaż
opaskowy oraz utwardzono kostką brukową teren na powierzchni 36m2.

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

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZONE ZOSTAŁY PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

TERMIN
PRZETARGU
14.06.2019

17.06.2019

PRZEDMIOT PRZETARGU
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.
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.
Lp.
1.

Nr działki, z mapy
powierzchnia
985/19 z mapy 3

cena wywoławcza
netto
50.000 zł

2.

pow. 0,0908 ha
985/20 z mapy 3
pow. 0,0893 ha

49.000 zł

Ustalony w przetargu nabywca będzie miał 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 przeznaczona jest 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).

01.07.2019

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych
położonych w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami
Nowowiejską i Pogodną.
Lp.
1.

31.07.2019

Nr działki z mapy
powierzchnia
5136/1 z mapy 1
pow. 0,1237 ha

Cena wywoławcza
120.000 zł + 23% Vat

2.

5136/2 z mapy 1
pow. 0,1239 ha

120.000 zł + 23% Vat

3.

5136/3 z mapy 1
pow. 0,1238 ha

120.000 zł + 23% Vat

4.

5136/4 z mapy 1
pow. 0,1238 ha

120.000 zł +23% Vat

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie
Nowej Wsi działki położone są na terenie przeznaczonym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
IV 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
przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto
(+ 23% VAT)

 W nawiązaniu do podanej na ostatniej sesji informacji nt. przeprowadzonego
20 maja br. I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej (nieruchomość oznaczona
działkami nr 266/15 i nr 259/2 z mapy 2 o łącznej pow. 0,0658ha) informuję, iż
ustalony w wyniku ww. przetargu nabywca nieruchomości odstąpił od jej
nabycia.
W związku z powyższym postanowiłem o nie zwracaniu wpłaconego wadium
(1000,00zł).
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jeśli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 Rozstrzygnięty został konkurs na remont lokalu mieszkalnego,
przy ul. Krakowskiej 4/7 w Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej
54,17 m2, w tym mieszkalnej 31,23 m2), w zamian za prawo jego najmu.
W konkursie mogły 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 – w wyznaczonym terminie –
do 23 maja, wpłynęło 7 ofert, spośród których Komisja Mieszkaniowa – po
przeprowadzonej weryfikacji – wybrała jedną ofertę.
Akceptując rozstrzygnięcie Komisji Mieszkaniowej wydane zostało
skierowanie na zawarcie umowy na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
położonego przy ul. Krakowskiej 4/7 w Strzelcach Opolskich.
Po zakończeniu remontu i sporządzeniu protokołu potwierdzającego zakres
jego wykonania, GZMK zawrze umowę najmu przedmiotowego lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony.

GOSPODARKA KOMUNALNA

 W ramach przygotowań do obchodów tegorocznych „Dni Ziemi Strzeleckiej”
zrealizowane zostały prace pielęgnacyjno-porządkowe w Parku Miejskim:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 65 sztuki;
wyczyszczenie rowów i stawu;
wykoszenie trawy w Małym i Dużym Parku;
prace porządkowe na placu zabaw polegające na wyrównaniu terenu, wymianie
piasku w piaskownicy, usunięciu zbutwiałych pni drzew;
usunięcie złomów i wywrotów wzdłuż alejek. W leśnej części Dużego Parku
prace będą kontynuowane w czerwcu;
oczyszczono tablice ustawione wzdłuż „Ścieżki hrabiego Renarda”, zdjęto
zużyte i zdewastowane naklejki, a następnie oklejono je nowymi wydrukami;
oczyszczono staw, zaaplikowano mikrobiologiczny preparat do redukcji
nieprzyjemnych zapachów, usuwania osadów i ograniczenia rozwoju glonów
zlecono zabezpieczenie pobocza wzdłuż ul. Parkowej oraz oznakowanie
dojazdu na parking znajdujący się na Placu Targowym.

Dodatkowo w maju wykonano:
1) montaż kwietników na latarniach wraz z obsadą;
2) ustawienie wież kwiatowych na Placu Myśliwca wraz z obsadą;
3) obsadę trawnika na Placu Myśliwca, uzupełnienie rabaty oraz wymiana
wypadów;
4) obsadę terenu wokół Piety;
5) obsadę rabaty, 7 donic i 4 skrzynek na Placu Żeromskiego;
6) wykoszenie terenów zielonych na obszarze miasta;
7) nasadzenia 25 sztuk drzew otrzymanych od firmy Kronospan (10 szt.
w parku miejskim, 6 szt. na terenie „Parku Rybaczówka” oraz 9 szt. na terenach
sportu i rekreacji przed PSP nr 7);
8) uzupełniono obsadę na skarpie przy ul. M. Prawego;
9) zakup 12 sztuk ławek, celem zamontowania na terenie „Parku Rybaczówka”;
10)zakup oraz montaż kosza na odpady w miejscu skradzionego na terenie
„Parku Rybaczówka.
1. Dokonano nasadzeń zastępczych w Parku Miejskim w ilości 13 szt. drzew (10 szt.
lip drobnolistnej, 2 szt. jesionów wyniosłych, 1 szt. klonu zwyczajnego).
2. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na dwóch lipach rosnących w Kalinowie
oraz dwóch wierzb w Rożniątowie, w celu poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3. Przeprowadzono ekspertyzę dendrologiczną jednego kasztanowca zwyczajnego
rosnącego w pasie drogi gminnej ul. Kościelnej w Szymiszowie ze względu na
pogarszający się stan fitosanitarny drzewa.

4. Rozpoczęto wykaszanie poboczy dróg gminnych, do 15 czerwca br. przewiduje
się ukończenie I koszenia.
5. Teren miasta przed i po Dniach Ziemi Strzeleckiej został uporządkowany.
Duża zamiatarka zamiata miasto 2 razy w tygodniu. Natomiast mała zamiatarka
zamiata place i chodniki stanowiące własność gminy codziennie (zgodnie z
harmonogramem).
6. Dnia 30 kwietnia 2019r. zakończono nabór wniosków do II edycji programu
„Oddychaj bez smogu”.
W ramach naboru do programu wpłynęło 46 kompletnych wniosków.
Łącznie na realizację przedsięwzięć mieszkańcy wydadzą środki
w
wysokości 755.805,00 zł.
W trakcie oceny wniosków odrzucono 2 wnioskodawców nie kwalifikujących się do
dotacji.
Łączna suma planowanej do przyznania dotacji dla 44 wnioskodawców
wynosi 107 937,00 zł.
Rodzaj nowego źródła
Liczba
Kwota
Kwota
wnioskodawców poniesiona na dotacji [zł]
wymianę [zł]
Kocioł na ekogroszek
15
222 050
37 500
klasy 5
Kocioł na pellet klasy 5
6
108 000
15 000
Piec gazowy
21
370 755
51 947
Elektryczne
1
3 000
990
Pompa ciepła
1
40 000
2 500
Razem
44
728 805,00
107 937,00
Część ze złożonych wniosków została również złożona w ramach wniosku
o przyznanie dotacji z projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zatrzymać smog”. W
związku z powyższym szacowana wysokość przyznanych dotacji może się
zmniejszyć w zależności od decyzji z projektu „Zatrzymać smog”.
Ze względu na planowany budżet w ramach programu „Oddychaj bez smogu”
wynoszący 100 000 zł na dzień 6 czerwca 2019 r. Gmina zawiera umowy z 40
wnioskodawcami na łączną sumę 97 937,00 zł.
Z pozostałymi 4 wnioskodawcami umowy (na szacunkową kwotę 10 000 zł)
zostaną zawarte w terminie późniejszym.
 W marcu bieżącego roku wykonana została inwentaryzacja i przegląd
podstawowy roczny obiektów mostowych znajdujących się w pasach
drogowych dróg gminnych na terenie gminy Strzelce Opolskie.
Zadanie wykonane zostało przez firmę MAXDROGI z Bielska Białej.
W piątek 7 czerwca dostarczone zostały protokoły określające stan obiektów
poddanych kontroli.
Wskutek zaleceń pokontrolnych konieczne jest wyłączenie z użytkowania
jednego z 24 obiektów mostowych. Znajduje się on w Kadłubie na ul. Wodnej.

Wobec powyższego niezwłocznie podjąłem decyzję o wdrożeniu działań
mających na celu natychmiastowe zamknięcie mostu i wyłączenie go z
użytkowania. Zamontowane zostaną z obu stron znaki B-1 „zakaz ruchu”.
Dopuszczony zostanie jedynie ruch pieszych.
i
Poinformowane o powyższym fakcie zostaną służby interwencyjne
ratunkowe oraz Starosta Strzelecki, jako organ zarządzający ruchem
drogowym na drogach gminnych.
ROLNICTWO
 31 maja, w tutejszym Ratuszu odbyło się podsumowanie
XVII
ogólnopolskiego konkursu organizowanego na szczeblu powiatowym przez
strzelecki oddział KRUS po nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Laureatami konkursu zostali Państwo Jadwiga, Jan, Paweł i Karolina
Kałka prowadzący gospodarstwo rolne w Osieku.
Drugie miejsce zajęli państwo Violetta i Arnold Kozioł ze Strzelec
Opolskich.
Podsumowana została również IX edycja konkursu plastycznego
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej gminy.
Zwyciężczynią konkursu w najmłodszej kategorii wiekowej została Zofia
w
Piątek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce, a 3 miejsce
najstarszej grupie zajął Marcin Blaut również z PSP w Rozmierce.
Wystawę prac dzieci można oglądać w placówce KRUS w Strzelcach
Opolskich przy ul. M. Prawego 32 D.
 Gmina Strzelce Opolskie rozpoczyna realizację projektu pn. ”Dobre praktyki
europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji
rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch”.
Na realizację projektu Gmina Strzelce Opolskie otrzymała dofinansowanie
w wysokości 108.316,85 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerami gminy realizującymi wspólnie ten projekt jest Stowarzyszenie
Opolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gmina Jemielnica.
Zapraszamy do udziału w projekcie rolników z powiatu strzeleckiego
zainteresowanych tematyką melioracji oraz wykorzystania wody w produkcji
rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych .
5 dniowy wyjazd studyjny do Włoch planowany jest na wrzesień 2019r. Wyjazd
w 90 % sfinansowany jest ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę
Strzelce Opolskie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z
Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
 31 maja miało miejsce sprawdzenie systemów łączności i alarmowania.
Systemy są technicznie sprawne – funkcjonują bez zarzutów.
 1 czerwca, podpisana została wstępna umowa partnerska pomiędzy strażami
pożarnymi z partnerskiego miasta Tyśmienica na Ukrainie oraz z Grodziska.
Umowę spisali wspólnie i podpisali – Roman Krutyi i Roman Gawlik.
 6 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie - w ramach
obchodów Dnia Dziecka - odbył się Turniej Strzelecki o puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich.
 22 czerwca odbędą się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.
Do udziału w zawodach, które przeprowadzone zostaną stadionie sportowym
MOS w Strzelcach Opolskich zgłoszonych zostało 34 drużyn.

KONTAKTY ZAGRANICZNE

 W dniach 31 maja – 1 czerwca delegacja Gminy Strzelce Opolskie w składzie
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Irena Kaczmarek, Zastępca Burmistrza
p. Józef Kampa oraz Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek p.
Marzenna Staroszczyk przebywała w Druskiennikach na Litwie.
Głównym celem wizyty, która odbyła się na zaproszenie władz Druskiennik
był udział w obchodach święta miasta, jak i ożywienie nawiązanej przed laty
współpracy partnerskiej Gminy Strzelce Opolskie i Druskiennik.
Podczas wizyty władze Druskiennik zadeklarowały chęć kontynuowania
dotychczasowej współpracy, w tym współpracy na płaszczyźnie szkół
i wymiany młodzieży.
KULTURA

 Za nami Dni Ziemi Strzeleckiej 2019.
Dni
Ziemi
Strzeleckiej
otworzył
tradycyjny
korowód.
Ulicami Strzelec Opolskich przeszły: przedszkolaki, uczniowie szkół, sportowcy,
mażoretki, samorządowcy, a także goście z miasta partnerskich – Holic, Soest,
Tyśmienicy.

Gwiazdami tegorocznych Dni Ziemi Strzeleckiej 2019 byli: Małgorzata
Ostrowska, Happysad, Łzy, Smolasty, Papa D, Janowski.
Tradycyjnie Dniom Ziemi Strzeleckiej towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące,
w tym m.in








V Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej o Puchar Burmistrza
XXI Bieg Strzelca
XV Rajd „Strzelecka Wiosna”
IX Strzelecki Zlot Samochodów Zabytkowych
Multi Bieg
Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej;
Drużynowe Rodzinne Zawody Rekreacyjne w Strzelaniu Pneumatycznym.

INNE WYDARZENIA

29.05.2019

Gala wręczenia Złotych Spinek oraz nagród w plebiscycie
Człowiek
Roku
(Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe
w Opolu)
Złote Spinki przyznane zostały w 4 kategoriach: "Kultura
i nauka", "Postawa społeczna", "Biznes", "Samorządność".
Wysoko ocenione zostały również działania realizowane przez
strzelecki samorząd, w uznaniu których miałem przyjemność
odebrać wyróżnienie w kategorii samorządność.
Laureatem Diamentowej Spinki został Sebastian Świderski,
człowiek instytucja w siatkarskim klubie ZAKSA. Był w
Kędzierzynie-Koźlu wybitnym zawodnikiem, asystentem trenera i
szkoleniowcem (dwa razy zdobył Puchar Polski). Od 2015 roku jest
prezesem ZAKSY, która zdobyła w tym roku tytuł mistrza Polski.

31.05.2019

03.06.2019

Uroczyste otwarcie po remoncie Oddziału Położniczego
i Oddziału Noworodków oraz Pracowni Endoskopii Szpitala
Powiatowego w Strzelcach Opolskich
Podczas uroczystości przekazaliśmy sprzęt, który pomoże w
ratowaniu życia nowonarodzonych dzieci. Jest to wózek
reanimacyjny o wartości 13 000 zł.
Dzięki niemu, w nagłych przypadkach np. zatrzymania oddychania,
cała potrzebna aparatura może w kilka sekund dotrzeć do mamy i
noworodka.
Uroczysty Koncert z okazji Święta Niepodległości - trzydziestej
rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów „Wolność Kocham
i Rozumiem” (Opole, Teatr im. Jana Kochanowskiego)

03.06.2019

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał
w sprawach przyjęcia i przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników
do zatwierdzenia:
 sprawozdania finansowego wraz z informację dodatkową za rok
obrotowy 2018;
 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018;
 propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2018;
 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2018;
 wniosków o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków
przez
Prezesa
i
Vice-Prezesa
Zarządu
Spółki,
Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego oraz Sekretarza
Rady Nadzorczej Spółki.

05.06.2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny
(Krapkowice)

07.06.2019

Obchody jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia
Wzajemnej
„BARKA”
oraz
Konferencja
Przedsiębiorczości w Polsce” (Poznań)

Pomocy
„Rozwój

Gminę Strzelce Opolskie na uroczystości reprezentowała
Wiceburmistrz p. Maria Feliniak.
Na
towarzyszącej
obchodom
konferencji
„Rozwój
Przedsiębiorczości w Polsce” Pani Feliniak wzięła udział w
panelu dyskusyjnym pt. „Rola samorządów w tworzeniu
warunków dla zrównoważonego rozwoju we wspólnocie
lokalnej”.
08.06.2019

V Samorządowe Zawody Wędkarskie Powiatu Strzeleckiego
o Puchar Starosty Strzeleckiego (Staw Raszowa)

08.06.2019

VI Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Strzelec
Opolskich (Kadłub)

08.06.2019

Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Suchej (skwer przy remizie OSP
w Suchej)
Organizatorami imprezy byli: Sołtys, Rada Sołecka i OPS Sucha
oraz świetlica i biblioteka wiejska w Suchej.
VI Piknik Rodzinny z „Ósemką” (Ogród Zespołu Placówek
Oświatowych przy ul. Ks. Wajdy w Strzelcach Opolskich)

08.06.2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

11.06.2019

Sesja Gminnej Rady Seniorów

1112.06.2019

Targi nowoczesnych technologii dla miast ”Smart City Expo Poland”
(Łódź)
Wystawcami targów będą najwięksi producenci technologii
i dostawcy usług dla samorządów m.in. z branż takich jak: stacje
ładowania do pojazdów elektrycznych, oprogramowanie dla
samorządów, oświetlenie zewnętrzne, Internet rzeczy, odnawialne
źródła energii, mała architektura (meble miejskie)
i wiele
innych.
Targom towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja poświęcona
zagadnieniom smart city, której partnerem merytorycznym jest firma
Deloitte Polska.

12.06.2019

Piłkarska Liga Mistrzów o Pucha Św. Jacka 2019 (stadion
sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach
Opolskich)

13.06.2019

Piknik Rodziny w Kalinowcach (boisko szkolne)
Organizatorem imprezy jest Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach.

15.06.2019

Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)

23.06.2019

Rozstrzygnięcie XXVI edycji konkursu o miano najlepszego
Rolnika Indywidualnego i najlepszej firmy przetwórstwa rolnospożywczego i usług rolniczych w woj. opolskim pod nazwą
AgroLiga 2019 (Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Łosiowie)

