SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(25 WRZEŚNIA – 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.)
FINANSE
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało
9 Zarządzeń finansowych:
 Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
26 września 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019.
Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym
budżetu gminy stanowią konsekwencję Uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 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.
Zarządzenie obejmuje:
 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.
 Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze
zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 326.783,63 zł,
co stanowi konsekwencję otrzymanych przez gminę dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
(zł)
356,44 środki przeznaczone na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
320.733,00 środki przeznaczone na realizację świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.

- 1.175,81 zmniejszenie dotacji stanowi skutek upływu terminu
wykorzystania środków przyznanych na wypłatę
zryczałtowanych
dodatków
energetycznych
za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych
gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne.
- 2.000,00 zmniejszenie dotacji dokonane zostało celem
dostosowania planu dotacji na rok 2019
do rzeczywistego wykonania zadań realizowanych
przez gminę w I półroczu 2019 r.
Powyższe dotyczy zadań objętych ustawami prawo
o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz
ustawy o dowodach osobistych.
8.870,00 środki przeznaczone na finansowanie zakupu
podręczników
i
materiałów
edukacyjnych
dla uczniów w ramach „Rządowego programu
pomocy uczniom w 2019 r. – „ Wyprawka szkolna”.
326.783,63
OGÓŁEM
 Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku
ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę
2.617.590,04 zł, co stanowi konsekwencję otrzymanych dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
(zł)
170.000 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz zasiłków okresowych
16.000 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”, na lata 2019-2023
94.450,00 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych
4.022,04 na
sfinansowanie
wypłat
zryczałtowanych
dodatków
energetycznych
dla
odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów
obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych
w gminie
5.601,00 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowane
opieki oraz na obsługę tego zadania

2.300.000,00 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
17.517,00 na realizację świadczenia „Dobry Start”
10.000,00 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
2.617.590,04
OGÓŁEM
 Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze
zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 1.104.942,13
zł, co stanowi skutek otrzymanych przez gminę dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
(PLN)
24.000,00 na dofinansowanie zadania wynikającego z przepisów
ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2019;
15.000,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d
i 90 e ustawy o systemie oświaty
32.508,00 na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,
w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019
430.280,17 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 gminę w II terminie
płatniczym 2019 r.
- 11.524,73 zmniejszenie dotacji stanowi skutek przeprowadzonej
weryfikacji
potrzeb
w
zakresie
środków
przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie
kosztu
zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów
ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne

603,00 na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
40.910,00 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
573.000,00 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla
opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
165,69 na realizację zadań związanych z realizacją ustawy
o Karcie Dużej Rodziny
1.104.942,13
OGÓŁEM
 Pięć z wydanym w ostatnim czasie Zarządzeń tj.:
1) Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
26 września 2019 r.
2) Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 września 2019 r.
3) Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
3 października 2019 r.
4) Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
18 października 2019 r.
5) Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
29 października 2019 r.
dotyczy zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek kierowników
jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
Przesunięcia środków finansowych związane są z bieżącą
działalnością, w tym m.in. z:
 modernizacją obiektu remizy OSP w Rozmierce (wykonanie instalacji
grzewczej w obiekcie);
 wynikłą w trakcie przeglądu stanu technicznego koniecznością
przebudowy komina w obiekcie OSP Rozmierz;
 koniecznością wykonania wentylacji w szatni sportowej na
gminnym boisku w Błotnicy Strzeleckiej;
 wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości
położone w Strzelcach Opolskich, które z mocy prawa przeszły na
własność Gminy Strzelce Opolskie;
 organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października
2019 r.;
 potrzebą rozliczenia oprocentowania nadpłaty za lata 2013-2017,
wobec kontrahenta Netia S.A. z siedzibą w Warszawie;
 zakupem aeratora nawierzchniowego.

W związku z bardzo niskim poziomem wód podziemnych lustro w stawie
zlokalizowanym w Parku Miejskim w Strzelcach Op. znacznie się
obniżyło.
Ze względu na występującą w stawie faunę konieczne jest jego
napowietrzenie za pomocą aeratora (fontanny). Zapewni to żywotność
ryb oraz pozwoli ograniczyć nieprzyjemne zapachy, dodatkowo będzie
atrakcją dla mieszkańców gminy;
 wypłatą uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym;
 planowanym wyjazdem na Jarmark Bożonarodzeniowy do
partnerskiego miasta Soest.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM
USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

24.09.2019

Remonty dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin.
Przedmiot zamówienia - naprawa nawierzchni dróg
nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu
asfaltowego, na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
W postępowaniu udział wzięły 4 firmy:
1.P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 331 128,00 zł
(Wykonawca wykluczony - Wykonawca nie wykazał
spełnienia warunków udziału)
2.P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek, 280 800,00 zł
3.SANABUD S.A., Kędzierzyn-Koźle, 642 924,00 zł.
4.VIANKO Sp. z o. o., Zawadzkie, 225 072,00 zł (wykonawca
wykluczony - Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału)
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 26,00 zł za wykonanie 1 m2
nawierzchni z frezowin asfaltowych złożyła firma P.H.U. BENBUD Hurek Beniamin z Osieka.
Oferta przyjęta została do realizacji. W dniu 14 października
miało miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

01.10.2019

Rozbudowa
drogi
gminnej
ul.
Strzeleckiej
w Dziewkowicach.
Zakres zamówienia - poszerzenie istniejącej jezdni, budowa
chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej
infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej.
W postępowaniu udział wzięły 2 firmy:
1.P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 2.197.949,65 zł
2.PHU TRANSKOM, Jaryszów, 2 148 000 zł
Korzystniejszą ofertę z ceną 2 148 000 zł złożyło
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”
Robert Białdyga. Oferta przyjęta została do realizacji – w

11.10.2019

dniu 9 października miało miejsce podpisanie umowy
z wybranym wykonawcą.
Zadanie w 60% dofinansowane jest w ramach Rządowego
Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.
Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka
Prawego 21 w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:
 część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegająca na
adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego
21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna
biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z
nowoczesnością”;
 część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce
Opolskie, polegająca na adaptacji części pomieszczeń
budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce
Opolskie.
W postępowaniu uczestniczyło 6 oferentów:
1.Firma
Wielobranżowa
Budownictwo-Produkcja-Handel
„Rajbud”, Leśnica, 4 491 484,59 zł
2.PBMH MODERN-BUD Sp. z o. o. Sp. K., Starokrzepice,
4 638 000,00 zł
3.Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola, KędzierzynKoźle, 4 796 732,00 zł.
4.Konsorcjum – leader – Zakład Budowlano-Remontowy
Marian Gołąbek, Lisów, 4 503 430,58 zł.
5.Konsorcjum – leader – RYMAR Sp. z o. o., KędzierzynKoźle, 5 132 335,61 zł.
6.P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak, Strzelce Opolskie,
4 869 327,69 zł.
Postępowanie zostało unieważnione.
Oferta z najniższą ceną (4 491 484,59 zł) przewyższa
kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia (3 800 000 zł), a Gmina nie ma możliwości
zwiększenia
kwoty
na
sfinansowanie
zamówienia
do wysokości najniższej cenowo oferty.
W związku z powyższym, wszczęte zostało kolejne
postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego na
ww. zadanie, w przypadku którego termin składania ofert
upływa w dniu 4 listopada.
PRZETARGI OGŁOSZONE

12.11.2019

Udzielenie długoterminowego
do 12 500 000 złotych.

kredytu

w

wysokości

Przedmiotem
zamówienia
jest
udzielenie
Gminie
Strzelce Opolskie kredytu długoterminowego, do łącznej
wysokości 12.500.000 zł, przeznaczonego na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019 i spłatę
zaciągniętych zobowiązań.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada.
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
zapytanie
Przeprowadzenie gry miejskiej o tematyce gospodarki
ofertowe
odpadami na terenie miasta Strzelce Opolskie w ramach
projektu:
Kompleksowa
kampania
informacyjnoedukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
termin
gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”.
składania
ofert
W postępowaniu uczestniczyło 6 firm:
10.09.2019 1. TRYGON-IMPREZY Marek Rozpłochowski, Poznań,
30 750,00 zł.
2. Cudotwórnia Sp. z o. o., Sosnowiec, 15 000,00 zł.
3. Fundacja „W ROZWOJU”, Opole, 27 900,00 zł.
4. Sun & More Sp. z o. o., Szczecin, 14 000,00 zł.
5. Alter Bossar s.c. Bożena, Adam i Karol Sarapata, Warszawa,
20 864,00 zł.
6. More &Better Sp. z o. o., Kraków 30 750,00 zł.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 14.000 zł przedstawiła
firma Sun & More Sp. z o. o. ze Szczecina.
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 25 września
miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą.
zapytanie
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zapobiegającej
ofertowe,
nieprawidłowemu zagospodarowaniu odpadów na terenie
gminy
Strzelce
Opolskie
w
ramach
projektu:
termin
Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy
składania
Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami
ofert
pod nazwą „Eko-Logika”.
11.09.2019
W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy:
1. EDU-CONSULT Karol Kepka, Gościcino, 22 900,00 zł
2. Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o. o.,
Opole, 27 000,00 zł
3. Zespół Ekspertów Manager Pelczar Spółka Jawna, Kraków,
97 000,00 zł.
4. Towarzystwo Promocji i Komunikacji Damian Buczkowski,
Katowice, 120 540,00 zł.
Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta firmy
EDU-CONSULT Karol Kepka, z ceną 22 900 zł. Oferta
przyjęta została do realizacji – w dniu 27 września miało
miejsce podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace związane z wymianą lub
naprawą oznakowania pionowego prowadzone są w miarę występujących
potrzeb.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 64 000
złotych.
 „Przeglądy okresowe dróg” - przegląd roczny.
Wykonawcą zadania jest Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa
Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy.
Wartość zlecenia wynosi 13 164,69 zł.
 „Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w sołectwie Kadłub Piec”
(zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba.
Wartość zadania wynosi 20 480,00 zł.
 „Remont wiat przystankowych” – wykonawcą robót jest Zakład MurarskoPłytkarski Kalla Piotr z Piotrówki.
Wartość zadania, w ramach którego remontowane będą wiaty przystankowe
w Dziewkowicach i Kadłubie wynosi 15 000,00 zł.
 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce
Opolskie” – odmulenie dna rowów.
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra
z Błotnicy Strzeleckiej.
Umowna wartość robót wynosi 23 500,00 zł.
 „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” etap II – umowna
wartość zadania, którego realizatorem jest firma SANABUD S.A.
z Kędzierzyna – Koźla to 100 000 złotych.
 „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 80 000
złotych.
W ramach zadania usuwane są uszkodzenie występujące na gminnych
chodnikach.
 „Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie” wykonawcą zadania realizowanego ze środków Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego, a także funduszu sołeckiego jest firma Adam Pandel
GLOBETTER z Czarnocina.
Wartość zadania - 66 179,70 złotych.
 „Remonty dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin” – wykonawcą
zadania jest P.H.U. Ben-Bud z Osieka.
Na wykonanie zadania przeznaczono 250 000 zł.
W realizacji jest droga transportu rolnego Strzelce Opolskie – Rożniątów.
 „Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego - Suche Łany” –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Transkom z Jaryszowa.
Wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wynosi
27 890,25 zł.

 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” –
wykonawcą zadania jest firma TRANSKOM z Jaryszowa.
Wartość zadania wynosi 2 148 000 zł.
W ramach zadania wymieniony zostanie wodociąg, powstanie odwodnienie
drogi, chodnik a także wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni.
 „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.
W ulicy Ligonia wykonano kanalizację sanitarną (grawitacyjną
i ciśnieniową), kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową wraz
z przepięciem zamieszkanych budynków na nowe przyłącza. Wykonano
oraz uruchomiono pompownię ścieków.
Ulicę przedłużono poprzez wykonanie konstrukcji drogi na terenach
przejętych przez Gminę, budując jednocześnie przepust drogowy
w gminnym rowie odwadniającym centrum miasta. Na całej
przedłużonej w ten sposób ulicy ułożono nową nawierzchnię asfaltową.
Na pozostałej części zadania zakończono roboty w zakresie sieci
wodociągowych oraz kanalizacyjnych a także odwodnienia.
Ułożono również warstwę ścieralną z asfaltobetonu, zakończono też
budowę oświetlenia ulicznego oraz chodników i miejsc postojowych.
Trwają prace porządkowe i wykończeniowe: wyrównywanie poboczy,
ustawianie znaków drogowych oraz malowanie oznakowania
poziomego.
 „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, geometrii
jezdni, oznakowania itp.
Wartość dokumentacji projektowej to 33 210,00 zł.
 „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" opracowanie dokumentacji projektowej” - najkorzystniejszą ofertę na

realizację zadania złożyła firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton
z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.
Umowna wartość zadania wyniesie 98 400,00 zł.
 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków
przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” opracowanie dokumentacji projektowej”.
Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, opracowano projekt
budowlany. Trwają prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego.
Wartość dokumentacji to 28 290,00 zł.
Zadanie realizuje firma Pawła Sylwestrzaka PRONASAN z siedzibą
w Tarnowie Opolskim.
 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” opracowanie dokumentacji projektowej.
Wartość dokumentacji wyniesie 28 290,00 zł.
Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, opracowano projekt
budowlany. Trwają prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego.
Zadanie realizuje firma Pawła Sylwestrzaka PRONASAN z siedzibą
w Tarnowie Opolskim.
 „Budowa Domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy
ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich” – opracowanie dokumentacji
projektowej.
Zadanie realizuje firma RUDNER Paweł Rudner z siedzibą w Strzelcach
Opolskich. Wartość dokumentacji to 42 435,00 zł.
 „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie” – zadanie wykona firma
Elektro-Kraft z Centawy. Wartość inwestycji wynosi 21 967,80 zł.
 „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy
ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich”.
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie zadania złożyła firma Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej. Wartość
zadania wynosi 44 800,00 zł.
 „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” – najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma EL-SECO ze Strzelec Opolskich. Wartość zadania to
19 926,00 zł.
 „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” – zadanie wykona firma EL
– SECO Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Wartość inwestycji to
35 424,00 zł.
 „Budowa oświetlenia ulicy Rynek, na odcinku od banku Santander do
budynku Rynek 21 w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
Wykonawcą zadania jest firma Mirosława Kostyry Zakład Usług
Inwestycyjnych z Szymiszowa.
Wartość opracowania dokumentacji wyniesie 3 900,00 zł.
 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 426 w mieście Strzelce Opolskie”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EL – SECO Sp. z o.o. ze Strzelec
Opolskich.
W ramach zadania powstanie oświetlenie następujących przejść dla
pieszych:
- przejście z Dużego do Małego Parku w ciągu drogi wojewódzkiej 426
– ul. Parkowa w Strzelcach Op.;
- przejście przy szpitalu w ciągu dk 94 - ul. Opolska w Strzelcach Op.
- przejście przy sądzie w ciągu dk 94 – ul. Opolska w Strzelcach Op.
- przejście przy sklepie Neonet w ciągu dk 94 – ul. Opolska
w Strzelcach Op.
- przejście przy barze „Na Opolskiej” w ciągu dk 94 – Opolska
w Strzelcach Op.
Wartość zaplanowanych do wykonania robót wynosi 104 600,00 zł.
 „Budowa
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
–
droga
i infrastruktura – budowa układu komunikacyjnego (etap I)” – zadanie
realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TRANSKOM z Jaryszowa.
Wartość inwestycji wynosi 885.600 zł.
W zakres zadania wchodzi:
 budowa drogi wewnętrznej, szer. 5,0 m, dł. całkowitej 112,0 m
i pow. 580,5 m2,
 budowa odwodnienia,
 budowa zjazdu z ul. Bocznicowej,
 budowa 39 miejsc postojowych wzdłuż planowanej drogi,
 budowa chodników o łącznej pow. 301,5 m2,
 wykonanie oświetlenia ulicznego (7 słupów oświetlenia ulicznego).
ZADANIA ZAKOŃCZONE
 „Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w sołectwie Farska Kolonia” –
(zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
Wykonawcą robót jest P.H.U. „BEN- BUD” Beniamin Hurek z Osieka.
Wartość wykonanych robót wyniosła 10 000 zł.
 „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do
ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich – zadanie nr 2” – realizatorem
zadania była Firma Usługowo-Handlowa Rafał Maleska z Rzędowic.
Wartość wykonanych robót wynosi 58 427,72 zł.
 „Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole w Suchej –
utwardzenie terenu” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
Wykonawcą robót była firma Usługi Brukarskie - Ogólnobudowlane
KRISBRUK Krzysztof Piontek z Suchej.
Wartość zadania wynosiła 9 900,00zł.
 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce
Opolskie” – wykoszenia i opryski. Realizatorem zadania było
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich. Zakończono drugie wykoszenie i oprysk rowów.
Wartość zadania wyniosła 36 466 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU
PRZETARGU
10.10.2019
III 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.
Podstawowe przeznaczenie dla tego terenu to 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.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów
i usług, sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od
podatku VAT, natomiast sprzedaż niezabudowanych działek
nastąpi z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało
wpłacone żadne wadium, co spowodowało, iż z uwagi na brak
osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
W celu podjęcia kolejnych prób zbycia przedmiotowej
nieruchomości, z uwagi na fakt, że upłynął okres
określony w art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, procedura związana ze sprzedażą
nieruchomości wszczęta zostanie ponownie od początku.
14.11.2019

PRZETARGI OGŁOSZONE
I
ustny
przetarg
nieograniczony
na
sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej
działką nr 1041 z mapy 6 o pow. 0,2394ha.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży objęta jest umową
dzierżawy zawartą do 29 lutego 2020r.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2003r. „Zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

15.11.2019

20.11.2019

21.11.2019

Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”, działka nr 1041 znajduje się
na terenie oznaczonym, jako zieleń łęgowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej
w
Rożniątowie
obejmującej
działkę
nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów,
teren na którym położona jest działka nr 296/1 przeznaczony
jest pod drogę wewnętrzną.
Wyznaczona do sprzedaży nieruchomość obciążona jest
na czas nieokreślony odpłatną służebnością drogi
koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza
działki nr 297 oraz nieodpłatną służebnością drogi koniecznej
na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działek
nr 298 i nr 299.
Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich
nieruchomości obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr
299, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej
nieruchomości gminnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.500 zł
(+23% VAT).
III 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).
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
położonych w Strzelcach Opolskich, pomiędzy ulicami
Nowowiejską i Pogodną.
Lp.
1.

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

cena wywoławcza
110.000 zł + 23% Vat

2.

5136/2 z mapy 1

110.000 zł + 23% Vat

pow. 0,1239 ha
3.

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

110.000 zł + 23% Vat

4.

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

110.000 zł + 23% Vat

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie
Nowej Wsi, działki przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
 Na 14 października ogłoszony został I ustny przetarg ograniczony na
dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach
Opolskich w obrębie terenu górniczego złoża wapieni triasowych
„Strzelce Opolskie I” oznaczonych działkami nr nr 944 -k.m. 2 528/3- k.m.
3, 528/4, 896, 904/14, 941- k.m. 4, 947/6, 952/4, cz. 942, cz. 953 -k.m. 5 i cz.
1065/9 - k.m. 6, o łącznej powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 1,2448
ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, przedmiotowe
działki oznaczone są jako tereny wydobywania kopaliny ze złoża, tereny
przeznaczone pod zalesienie.
Z uwagi na wielkość i cechy geometryczne, przedmiotowe działki nie mogą
być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Przetarg został ograniczony do podmiotów mogących zagospodarować
niesamodzielne działki gminne zgodnie z ustaleniami planu
miejscowego, w celu eksploatacji i wydobywania wapieni triasowych ze
złoża „Strzelce Opolskie I”, posiadających tytuł prawny do
nieruchomości sąsiednich bądź dowód przyrzeczenia ich ustanowienia.
Roczny czynsz wywoławczy wynosił 2500 zł (+23% VAT).
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu wadium
w wymaganej wysokości wpłaciła Spółka Górażdże Cement S.A.
z siedzibą w Choruli ul. Cementowa 1.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, Spółka Górażdże Cement S.A.
uznana została za dzierżawcę ww. nieruchomości, z rocznym czynszem
w wysokości 2600,00 zł netto +23% VAT.
Ustalony w przetargu czynsz obowiązywać będzie do czasu faktycznego
podjęcia robót górniczych na przedmiotowym terenie. Po tym okresie
wysokość czynszu zostanie zaktualizowana.
Wyłoniony w przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia
możliwości korzystania z działek w dotychczasowy sposób, do czasu
faktycznego podjęcia robót górniczych na przedmiotowym terenie.
 Wynikiem negatywnym - z uwagi na brak zainteresowanych - zakończył
się ogłoszony na dzień 2 października I ustny przetarg nieograniczony

na najem garażu (o powierzchni użytkowej 21,82m2), położonego
w Strzelcach Op. przy ul. B. Chrobrego 3A.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej
garażu wynosiła 5,50zł + 23% VAT.
Kolejny - II ustny przetarg nieograniczony na najem
przedmiotowego garażu, na dotychczasowych warunków tj. ze stawką
czynszu wywoławczego za 1m2 powierzchni garażu – 5,50zł + 23%VAT
ogłoszony został na dzień dzisiejszy – 30 października.
Informacja nt. wyniku przetargu przedstawiona zostanie na
kolejnej sesji Rady Miejskiej.
 Wyłoniono najemcę lokalu użytkowego nr 2 (lokal o pow. 38,53m2, w tym
pomieszczenie socjalne 5,36 m2) w Regionalnym Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46B.
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na najem lokalu złożone
zostały 3 wnioski:
1) Pani Adriany Romanowicz - na świadczenie usług kosmetycznych,
2) Pana Mateusza Bębas - na usługi treningów personalnych oraz
przygotowania motorycznego
3) Pana Łukasza Migot - na świadczenie usług fizjoterapeutycznych.
W dniu 24.09.2019 r. dokonano wyboru oferty - wybrano ofertę Pana
Mateusza Bębasa, gdyż planowana przez niego działalność – usługi
w zakresie treningów personalnych oraz treningu przygotowana
motorycznego będzie jego główną działalnością.
Zespół uwzględnił również innowacyjny charakter działalności na
lokalnym rynku, jak również to, iż charakter planowanej działalności
zapewnia rozwój fizyczny a tym samym nawiązuje do funkcji pływalni
STRZELEC.
Umowa najmu została zawarta z dniem 30 września 2019r.
Wniosek Pani Adriany Romanowicz, która działa w RIP od 2016 roku
i nie jest początkującym przedsiębiorcą został odrzucony. W przypadku
Pana Łukasza Migota, nowopowstała firma jest dla niego dodatkową
działalnością gospodarczą, w związku z czym wniosek również nie został
uwzględniony.
 Z dniem 30 września 2019r. nastąpiło zawarcie porozumienia stron
z najemcą lokalu nr 3 który postanowił zakończyć działalność w
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Na lokal nr 3 (lokal o pow. 31,05m2, w tym pomieszczenie socjalne 3,15m2)
ogłoszony został nabór wniosków.
W wyznaczonym terminie składania wniosków (18 października) złożone
zostały 2 wnioski dot. odpowiednio prowadzenia gabinetu
psychologicznego oraz gabinetu fizjoterapeutycznego.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru przedstawiona zostanie na następnej
sesji Rady Miejskiej.

FUNDUSZE POMOCOWE
 W dniu 29.10.2019r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,

Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura projektu pn. „Ochrona
dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie”.
Całkowite koszty projektu oszacowane zostały na 606 968,59 zł, w tym
dofinansowanie 299 999,94 zł.
Projekt obejmuje dwa zadania:
 refundacje środków z tytułu wykonania przebudowy dachu w budynku
Centrum Kultury w Szczepanku w 2018r , wraz z dostosowaniem obiektu
do potrzeb osób niepełnosprawnych zaplanowanym na 2020r.
 remont i konserwacja zabytkowej bramy zamkowej wraz z elementami
figuralnymi, znajdującej się przy wejściu do zabytkowego Parku
Miejskiego.
Zakończenie całości projektu planowane jest na marzec 2021r.
 Gmina Strzelce Opolskie przygotowuje się do złożenia wniosku
o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza projektu pn.
„Zatrzymać SMOG II - program ochrony powietrza w Gminie Strzelce
Opolskie”.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie poprzez
uzyskanie 67% dotacji na wymianę źródła ciepła i instalację OZE
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Strzelce
Opolskie.
W dniach 8-25 października 2019r zbierane były ankiety dotyczące
potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ww. projektu. Ogółem
wpłynęło 40 ankiet.
W czasie naboru odbyły się 2 spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy
Strzelce Opolskie - w dniach 11 i 18 października 2019r.
 W dniu 27 września odbyło się spotkanie informacyjne
z beneficjentami projektu „Zatrzymać SMOG - program ochrony
powietrza w Gminie Strzelce Opolskie”.
W dniach 22-26 października br. trwał proces podpisywania umów
w uczestnikami projektu.
Na chwilę obecną zawarto 50 umów o dofinansowanie.

GOSPODARKA ODPADAMI
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami
komunalnymi:
 W październiku została przeprowadzona mobilna zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w trakcie której ogółem
zebrano 11 ton odpadów (4 tony z terenu miasta oraz 7 ton z terenów
wiejskich gminy).
 Na przełomie września i października, w ramach zajęć edukacyjnych,
Punkt EKO BOX odwiedziły grupy przedszkolne i uczniowie gminnych
jednostek oświatowych – ogółem ponad 220 osób.
W ramach przeprowadzonych zajęć, dzieciom i młodzieży przedstawiono
działanie systemu gospodarowania odpadami oraz zasady poprawnej
segregacji odpadów obowiązujące na terenie gminy Strzelce Opolskie.

 W dniu dzisiejszym, w ramach projektu „Eko-Logika” ogłoszony
zostanie konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie
pn. „Segreguj i kompostuj bioodpady w swoim domu”.
Ideą
konkursu
jest
zachęcenie
mieszkańców
gminy
do kompostowania bioodpadów.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (technika
pracy dowolna), która przedstawiać będzie zalety płynące
z kompostowania bioodpadów, procesu, w wyniku którego
z wymienionych odpadów można uzyskać pełnowartościowy nawóz.
Autorzy
100
najładniejszych
prac
zostaną
nagrodzeni
kompostownikami, a dodatkowo zostaną wyłonione 3 prace, których
autorzy dostaną również zestawy narzędzi ogrodowych.
Przewidywany termin rozdania nagród to początek grudnia br.
Wszystkich mieszkańców gminy zachęcamy do udziału w konkursie.
Na prace czekamy do 25 listopada br.

GOSPODARKA KOMUNALNA
 W dniu 29 października w siedzibie Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich odbyło się pierwsze
spotkanie Rady Budowy, które dotyczyło Rozbudowy Drogi
Wojewódzkiej nr 409 na odcinku od ul. Ciepłowniczej do skrzyżowania
z DK94 ul. Opolską w Strzelcach Opolskich.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich,
Gminy Strzelce Opolskie, Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji, wykonawcy
- firmy Transkom oraz podwykonawcy- firmy Agrotech Cytera.
Przedstawiciel firmy Transkom poinformował że od wtorku 5 listopada,
ul. Gogolińska zostanie zamknięta na 2 odcinkach tj. od skrzyżowania
z ul. Opolską do Urzędu Pracy oraz od ul. Bursztynowej do
ul. Ciepłowniczej. Powstałe opóźnienie spowodowane było uzyskaniem
stosownych zgód związanych z organizacją ruchu drogowego.
Skrzyżowanie ulic Braci Prankel, Gogolińskiej i Bursztynowej będzie
w pełni przejezdne najprawdopodobniej do końca bieżącego roku.
W pierwszym etapie prowadzone będą prace związane z wymianą kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu.
 Dnia 16 października w ramach projektu pn. „Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Ekologika”, na terenie miasta
Strzelce Opolskie przeprowadzona została gra miejska skierowana do
uczniów szkół podstawowych.
Jej celem była aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania
podstawowych zasad segregacji odpadów.
W ramach zorganizowanej gry, uczniowie rozwiązywali zadania, łamigłówki
oraz szereg zadań praktycznych z zakresu gospodarki odpadami

W grze uczestniczyło 100 uczniów w tym uczniowie ze Strzelec Op. oraz
uczniowie z 2 gmin ościennych, które są partnerami projektu
(Zawadzkie i Jemielnica).
Gra rozpoczęła się o godzinie 10.00 a zakończyła ok 14.00.
Każdy z uczestników dostał drobne upominki i medale okolicznościowe,
a 3 najlepsze drużyny zostały dodatkowo nagrodzone.
 W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Ekologika”, Gmina Strzelce
Opolskie rozpoczyna akcję edukacyjną w zakresie zapobiegania
nieprawidłowemu zagospodarowaniu odpadów skierowaną do dzieci
i młodzieży, zarządców budynków wielorodzinnych z terenu gminy oraz
seniorów.
Od 18 października w każdym przedszkolu, szkole podstawowej i szkole
średniej na terenie gminy, w wybranych klasach odbywały się lekcje
edukacyjne ww. zakresie.
Dzieci i młodzież zdobyli wiedzę nt. podstawowych zasada segregacji
odpadów, zapoznali się ze zmianami w gospodarce odpadami oraz zakazie
spalania odpadów. Poznali również ciekawe rozwiązania w zakresie
segregacji odpadów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania
w codziennym życiu.
Do 29 października przeprowadzono spotkania w 9 placówkach
oświatowych, w tym 3 spotkania w szkołach średnich, 7 spotkań
w szkołach podstawowych i 19 spotkań w przedszkolach.
Dnia 22 października odbyło się spotkanie z seniorami.
Na spotkaniu było 16 seniorów, którzy poznali zmiany w gospodarce
odpadami, ciekawe rozwiązania na segregację odpadów w domach jak
również mogli podyskutować o problemach które ich w tym zakresie dotyczą.
Szkolenie miało za zadanie uwrażliwić osoby starsze na zmiany
w postrzeganiu segregacji odpadów i upewnienie ich o konieczności
i zasadności obecnego systemu.
Jutro, 31 października planowane jest szkolenie dla zarządców, którzy
zostaną poinformowani nt. zmian, jakie w ostatnim czasie zaistniały
w systemie gospodarki odpadami, poznają ciekawe rozwiązania dla
zabudowy wielorodzinnej itp.
Szkolenie ma za zadanie utrwalić wiedze zarządców o systemie jak również
uwrażliwić ich na zmiany. Będą mogli wymienić się w swoim gronie
problemami z jakimi się borykają oraz wspólnie poszukać najlepszych
rozwiązań.
 W ramach naboru wniosków do II edycji programu „Oddychaj bez
smogu” wpłynęło 46 kompletnych wniosków.
W trakcie oceny wniosków, odrzucono 2 wnioskodawców nie
kwalifikujących się do dotacji.
Ze względu na planowany budżet w ramach programu „Oddychaj bez
smogu” wynoszący 100 000,00 zł, na dzień 6 czerwca 2019 r. Gmina
zawarła umowy z 40 Wnioskodawcami na łączną sumę 97 937,00 zł.

W związku z zwiększeniem na XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 31.07.2019,
budżetu na Program do kwoty 108 000,00 zł zawarto umowy z pozostałymi
4 Wnioskodawcami umowy na kwotę 8.000,00 zł.
Na dzień 7.08.2019 łącznie w ramach Programu „Oddychaj bez smogu”
zawarto umowy z 44 wnioskodawcami na kwotę 107 937,00 zł.
Część ze złożonych wniosków została również złożona w ramach
wniosku o przyznanie dotacji z projektu Urzędu Marszałkowskiego pn.
„Zatrzymać smog”.
W związku z tym, iż wnioskodawcy nie mogą korzystać z obu dotacji,
prognozuje się, że 12 Wnioskodawców zrezygnuje z programu
„Oddychaj bez smogu”.
Na dzień 24 października 11 wnioskodawców zrezygnowało
z programu „Oddychaj bez smogu”.
W związku z czym w ramach programu zostały uwolnione środki
w wysokości 27 500,00 zł. Po naborze uzupełniającym zawiera się
umowy z 11 wnioskodawcami do wysokości kosztów pozostałych do
wykorzystania w budżecie 2019.
Nabór uzupełniający został ogłoszony we wrześniu i potrwa do końca
października.
Do dnia 29.10.2019 r. wpłynęło 25 wniosków na wymianę ogrzewania.

INICJATYWY GOSPODARCZE
 25 września kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
p. Henryk Czempiel uczestniczył w seminarium na temat atrakcyjności
inwestycyjnej regionów i gmin, zorganizowanym w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
W trakcie spotkania przedstawiono wnioski z corocznych badań SGH na
temat czynników decydujących o atrakcyjności regionów i gmin dla
inwestorów.
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
przedstawił najnowszy program podnoszenia kompetencji obsługi
inwestorów w samorządach. W ramach projektu dotowanego przez UE
stworzono nowoczesną bazę danych o ofertach inwestycyjnych w całej
Polsce.
Zapowiedział także uruchomienie programu szkoleniowego dla gmin pod
nazwą „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”.
 25 października w Opolu odbyła się konferencja zachęcająca gminy do
udziału we wspomnianym projekcie „Standardy obsługi inwestora
w samorządzie opolskim”.
Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do ww. projektu.
W ramach projektu bezpłatnym programem szkoleniowo-doradczym
objęci zostaną po 1 burmistrzu i 2 urzędników z każdej z gmin
uczestniczących w projekcie.
 25 października odbyło się Zgromadzenie Związku PowiatowoGminnego Jedź z Nami.
Oprócz uchwał dotyczących tegorocznego budżetu, dyskutowano m.in.
o budżecie przyszłorocznym i wielkości planowanego poziomu

dofinansowania transportu publicznego przez samorządy tworzące
Związek.
 Już niedługo autobusy Flixbus będą zatrzymywać się w Strzelcach
Opolskich.
Przy aktywnym udziale naszego urzędu, przewoźnik wyjaśnił ostatnie
wątpliwości w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim i uzyskał zezwolenie na
włączenie do rozkładu jazdy przystanku w Strzelcach Opolskich, obok
hotelu Leśny.

OŚWIATA
 11 października w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury
odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
W czasie uroczystości, która zorganizowana została pod hasłem „Wiedza daje
możliwość wyboru i przynosi wolność” uhonorowano nauczycieli oraz
uczniów:
1) 9 uczniów: laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, w tym:
a) konkurs języka niemieckiego:
- 1 laureat z PSP w Suchej,
- 3 finalistów z PSP nr 7, PSP w Suchej oraz PSP w Szymiszowie;
b) konkurs matematyczny: 1 laureat i 2 finalistów z PSP nr 7,
c) konkurs języka polskiego: 2 laureatów (PSP nr 4 oraz ZPO Kalinowice);
2) 9 uczniów klas I – III – zwycięzców konkursów tematycznych: 4
uczniów z PSP nr 4, oraz po 1 uczniu z: PSP nr 7, PSP Błotnica Strz., ZPO
Kadłub, PSP Rozmierka i PSP Sucha;
3) 9 uczniów i 6 drużyn – zwycięzców Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, organizowanych przez Opolski Szkolny Związek Sportowy,
w tym:
a) PSP nr 1 – 2 uczniów + 1 drużyna,
b) PSP nr 2 – 2 uczniów + 3 drużyny,
c) PSP nr 4 – 3 uczniów + 1 drużyna,
d) PSP nr 7 – 1 uczeń + 1 drużyna,
e) PSP Szymiszów – 1 uczeń;
Ponadto wręczono:
1) stypendia naukowe - 16 uczniów,
2) stypendia specjalne – 4 uczniów,
Uhonorowano również laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu
Wspaniałych” a także koordynatorów akcji gminnych organizowanych
w przedszkolach.
Doceniając pracę dyrektorów i pedagogów, przyznałem Nagrody
Burmistrza dla 12 osób (5 dyrektorów oraz 7 nauczycieli).
 Ze względu na zmiany struktury organizacyjnej jednostek oświatowych
a także rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
i przedszkoli, we wrześniu 2019 roku odbyły się wybory do Zespołu
Doradczego Dyrektorów (ZDD) jednostek oświatowych gminy Strzelce
Opolskie.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli wszyscy dyrektorzy jednostek
oświatowych wybrano Zespół Doradczy Dyrektorów w następującym
składzie:
1) Teresa Furman – przewodnicząca,
2) Barbara Kociołek,
3) Grażyna Kutek,
4) Elwira Morawiec – Bartczak,
5) Marek Szproch,
6) Wioletta Myśliwy,
7) Agnieszka Sobczyk.
 Koniec września to czas nierozerwalnie związany z akcją „Sprzątanie
świata”.
W szkołach i przedszkolach dzieci wzięły udział w zajęciach, które miały ich
zainspirować do działań mających na celu dbanie o środowisko,
przypomniano o prawidłowym segregowaniu odpadów oraz recyklingu.
Nie zabrakło również praktycznych aspektów akcji – uczniowie szkół
i wychowankowie przedszkoli zaopatrzeni w worki na śmieci
i rękawiczki posprzątali otoczenie swoich placówek.
 7 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr
7 w Strzelcach Opolskich miała miejsce inauguracja projektu na rzecz
profilaktyki zdrowia dzieci.
Przeprowadzono przesiewowe badanie wzroku uczniów klas I – IV.
Projekt realizowany jest przez organizacje pozarządowe nonprofit, dzięki
finansowemu wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego oraz partnerów,
we współpracy z członkami LIONS CLUB OPOLE oraz Uniwersyteckim
Szpitalem Klinicznym w Opolu i Uniwersytetem Opolskim.
 18 października 2019 roku w hali sportowej przy ulicy Kozielskiej,
Publiczne Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 zorganizowały dla uczniów klas
I-III z miasta i gminy Strzelce Opolskie zawody sportowe "Mały
Olimpijczyk".
W zawodach wzięło udział 280 zawodników oraz 240 widzów.
 16 października 2019 roku odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie
Młodzieżowej Rady Gminy.
W trakcie spotkania młodzież naniosła zmiany do Statutu Rady, opracowała
Sprawozdanie z działalności Rady oraz przygotowała „List – Manifest”
skierowany do Burmistrza Strzelec Opolskich, zawierający postulaty
młodzieży związane z ich współdecydowaniem o sprawach samorządu
lokalnego.
 Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wystąpił o dofinansowanie ze
środków funduszy norweskich projektu edukacyjnego „Od pasji do
zawodu”.
Możliwa wysokość dofinansowania - 83.000 euro.
Projekt realizowany będzie wspólnie z Uniwersytetem Opolskim oraz
Strzeleckim Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej.
 Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do projektu „VULCAN kompetencji
w opolskich samorządach”.

Projekt skierowany jest do samorządów, które chcą podnieść jakość
usług edukacyjnych na swoim terenie i zapoczątkować proces
świadomego i systematycznego rozwoju oświaty.
 W dniach 30 września – 2 października br. dyrektor GZOJ wraz z czterema
dyrektorami jednostek oświatowych, uczestniczyli w XIV Międzynarodowym
Kongresie Kadry Kierowniczej Oświaty: dyrektorów szkół, pracowników
organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego – osób
zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym
i lokalnym.
 23-24 października br. dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych
przez gminę Strzelce Opolskie wzięli udział w szkoleniu kadry kierowniczej
w zakresie kompetencji kluczowych oraz zarządzania oświatą.
 Sporządzona została kolejna ekspertyza techniczna dotycząca oceny
stanu technicznego budynku PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich przy
ul. W. Świerzego.
Ekspertyza wykonana przez X-DOM Sp. z o.o. z Rybnika, potwierdziła
złe osadzenie budynku szkoły – na gruntach słabonośnych.
Jednocześnie określono stan techniczny konstrukcji budynku jako zły
– czyli niemal w całości wymagający kompleksowego remontu
kapitalnego.
Eksperci wskazali, że:
 projektanci budynku błędnie założyli warunki posadowienia: segment A
(środkowa część) i B (wschodnia część) uległy całkowitemu zużyciu
(czas eksploatacji segmentu A został już przekroczony, w przypadku
segmentu B zostanie osiągnięty w ciągu 2 lat);
 do obecnego awaryjnego stanu technicznego obiektu doprowadziły
ostatnie prace budowlane wykonane w pobliżu obiektu, tj. ułożenie
instalacji wodnej i gazowej w drodze biegnącej wzdłuż budynku (od strony
południowej).
W wyniku inwentaryzacji budynku stwierdzono m.in.: liczne rysy i spękania
ścian oraz stropów, przekraczające wartości normowe, uszkodzenia klatki
schodowej oraz jej ponadnormowe wychylenie (…).
W ramach ekspertyzy wskazano możliwe rozwiązania dla obiektu:
 wieloetapowy remont generalny, który oznacza również konieczność
poprzedzenia właściwych prac remontowych czasochłonnym wzmocnieniem
podłoża gruntowego w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej
jet-grouting. Szacowany koszt wykonania prac to ok. 3,2 mln zł netto;
 wyburzenie całego budynku (wraz z fundamentami) i budowę w jego
miejsce zupełnie nowego. Nowy obiekt spełniałby wszystkie wymagania
techniczne stawiane budynkom oraz byłby znacznie praktyczniejszy i tańszy
w użytkowaniu od istniejącego poddanego generalnemu remontowi.
 29
października
2019
roku
odbyło
się
podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół gminy Strzelce Opolskie w roku
szkolnym 2018/2019:
 I miejsce w kategorii „Igrzyska dzieci” zajęła Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich;

 I miejsce w kategorii „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” zajęła Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich
 I miejsce w „Lidze B” zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej.

PROFILAKTYKA
 W roku bieżącym – 2019, Gmina Strzelce Opolskie już po raz
13 uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Minister Edukacji Narodowej
oraz Minister Sportu i Turystyki.
Jednym z głównych celów kampanii, która w tym roku
prowadzona była pod hasłem „Chce mi się chcieć! – czyli
o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” było 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.
Do kampanii przystąpiły placówki oświatowe Gminy Strzelce Opolskie:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach
5) Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
6) Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie.
Ogółem w kampanii uczestniczyło 1 631 uczniów z terenu naszej gminy.
Wśród wielu przedsięwzięć zrealizowanych w ramach tegorocznej
kampanii na uwagę zasługuje m.in. konkurs literacko-plastyczny: „Ja
za 20 lat!!”. Do biura kampanii napłynęło kilka tysięcy prac z całej Polski.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych
naszej gminy:
 uczniowie PSP w Dziewkowicach: Justyna Warzecha, Dawid Howoń,
Karolina Warzecha,
 uczniowie PSP nr 7 : Michał Majkowski, Maciej Raczek
 uczniowie PSP nr 4: Kamila Siwiec, Kaja Wirska.
Uczniowie otrzymali książki ufundowanie przez Stowarzyszenie
Radiowców i Dziennikarzy.
Szczególnym wyróżnieniem poszczycić się może uczennica
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej Zosia Ostrowska, która
znalazła się wśród 30 finalistów z całej Polski i wraz pedagogiem
szkolnym p. Joanną Ostrowską oraz koordynatorem kampanii
z ramienia Gminy Strzelce Opolskie p. Joanną Hołobut zaproszona
została na uroczystą galę do Centrum Olimpijskiego w Warszawie, gdzie
otrzymała
pamiątkowy
dyplom
oraz
nagrodę
w
postaci
bezprzewodowego zestawu muzycznego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego:
 28 września 2019 r. na stadionie miejskim w Strzelcach Opolskich
odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu strzeleckiego.
W zawodach udział wzięło 12 drużyn seniorskich, w tym 6 kobiecych oraz
12 drużyn młodzieżowych, w tym 5 dziewczęcych.
Z jednostek funkcjonujących w Gminie Strzelce Opolskie
 w kat. Jednostek OSP – OSP Osiek – zajęła III miejsce
 w kat. KDP – OSP Kadłub – zajęła III miejsce
 w kat. MDP Chłopców – OSP Szymiszów – zajęła IV miejsce
 w kat. MDP Dziewcząt – OSP Sucha – zajęła IV miejsce
 6 października miało miejsce przekazanie 41 kurtek dla członków orkiestry
strażackiej.
Kurtki o wartości 9.020,00 zł zakupione zostały ze środków budżetu gminy.
 10 października odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, w związku z wprowadzeniem na terytorium
całego kraju II stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP).
Ostrzeżenie obowiązywało w dniach 10-14 października. Zostało
wprowadzone, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,
związanym z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVOCRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej
i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 18 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Op., w sposób uroczysty wręczone zostały
umowy dla Prezesów OSP dot. środków z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, tzw. „5000 plus” (środki przeznaczone na
sprzęt pożarniczy, umundurowanie)
 Przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu obrony cywilnej. Koszt 1.600,00 zł.
 W następstwie przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego i wyborze wykonawców, prowadzone są prace
związane z realizacją zadań:
 Modernizacja obiektu. Przebudowa komina kotłowni c.o. remizy OSP
Rozmierz.
Wartość zadania to kwota 19.063,77 zł brutto. Zadanie realizuje firma
Usługi Ogólnobudowlane Józef Drewniok z Rozmierzy.
 Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie. Etap III wymiana pokrycia dachu.
Przekazano plac budowy.
Wartość robót, które wykona firma Jan Ploch Usługi Ogólnobudowlane Jan
Ploch z Kadłuba to kwota 69.600,00 zł brutto.
Termin zakończenia prac – 29.11.2019r.
Modernizacja obiekty remizy OSP Rozmierka. Etap III - wykonanie
instalacji ogrzewania. Zadanie realizuje Szoa Firma Handlowa,

z Krasiejowa. Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 33.000,00 zł
brutto.
Termin realizacji zadania - do końca listopada.
 Docieplenie elewacji obiektu remizy OSP Szymiszów – wartość robót
116.820,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Jan Ploch Usługi
Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba.
Zadanie zgłoszone zostało do odbioru.
 Zakończono realizację zadania pt. „Budowa radiowego systemu
alarmowania”, zamontowana została syrena elektroniczna na
obiekcie remizy OSP Grodzisko. Wartość zadania to 22.391,55 zł
(syrena - 18.431,55 oraz 3.960,00 - montaż).
Na terenie gminy posiadamy już zainstalowanych 16 syren
umożliwiających przekazywanie komunikatów o zagrożeniach dla
mieszkańców (Sołectwa: Grodzisko, Kadłub, Sucha, Szymiszów Osiedle,
Dziewkowice, Szczepanek, Płużnica. Miasto Strzelce Opolskie – 9).
Zadanie realizowane było przez Zakład Usług Teletechnicznych
"Teleelektronik" z Kędzierzyn-Kożla.

KADRY
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 Zgodnie z wymogiem wynikającym z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, informuję, że osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych:
 zastępcy burmistrza,
 skarbnik, sekretarz,
 osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
 kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
 osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą
prawną,
łącznie 59 osoby, dopełniły przedmiotowego obowiązku.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe złożone
zostały:
1) do dnia 30 kwietnia 2019 roku, według stanu majątku na dzień 31 grudnia
2018 roku ,
2) w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko,
3) w dniu odwołania ze stanowiska.
Z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych wynika, iż złożone
zostały one na aktualnym druku, w komplecie, w terminie.
Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa.
Analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz
kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (zgodnie z art.24 h
ust.6 i 8 ustawy) nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie.
Jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym

Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego.
Analizy oświadczeń majątkowych nie otrzymałem od Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Kędzierzyna-Koźla i Krapkowic.

SPORT
 ZAKSA Strzelce Opolskie odniosła kolejne zwycięstwo w 1. Lidze.
Pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 3:0.
Tydzień wcześniej wynikiem 3:2 zakończyło się spotkanie ZAKSY Strzelce
Opolskie z MCKiS Jaworzno w ramach rozgrywek Krispol 1. Ligi.
To już 4 zwycięstwo ZAKSY na 7 kolejek.
A jeszcze dziś 30 października o 19.00 ZAKSA zainauguruje rozgrywki
Pucharu Polski. Rywalem będzie lider 1 Ligi, pretendent do awansu do
PlusLigi – niezwykle mocna Stal Nysa.
Inne imprezy sportowe zorganizowane w ostatnim czasie:
09.10.2019

Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Polska Oddział
Opole – impreza objęta Honorowym Patronatem
Burmistrza Strzelec Opolskich (Centrum Rekreacji
Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich)
W zawodach udział wzięło 66 zawodników z 11 klubów
Organizatorem zawodów były: Olimpiady Specjalne Polska
oddział Opole, Klub Delfinek Kadłub i Zespół Szkół
Specjalnych w Kadłubie.

20.10.2019

XIV Otwarty Bieg Przełajowy i Marsz Nordic Walking.
W niedzielę, 20 października, w malowniczej jesiennej
scenerii strzeleckiego parku odbył się XIV Otwarty Bieg
Przełajowy na dystansie 6 km oraz I Marsz Nordic Walking.
Piękną aurę aktywnie postanowiło wykorzystać 18 biegaczy
i 23 zawodników nordic walking.
Spośród biegaczy pierwszy na mecie zameldował się
Mateusz Wojdyła, tuż za nim byli Błażej Samelski i Stanisław
Bar. Najlepszym zawodnikiem nordic walking był Artur
Pintak, przed Krystyną Solarz i Beatą Jasik.

26.10.2019

Otwarte Mistrzostwa Strzelec Opolskich w Minisumo
(hala sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich)

27.10.2019

Jesienny Turniej Judo Dzieci.
(hala sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich)

KULTURA
WAŻNIEJSZE IMPREZY/WYDARZENIA KULTURALNE

27.09.2019

…A kto umarł ten nie żyje…Komedia czarna jak sumienie” –
spektakl Teatru Dzieci Dionizosa /Sala Widowiskowa/

28.09.2019

„Okruchy Tater” - wernisaż wystawy fotograficznej Joanny
Maseli /C@fe Kultura/
Wystawa prezentowana będzie do 7 listopada.

29.09.2019

Kino Visa – seanse „Angry Birds”, „Piłsudski”, Na bank się
uda”, „To: Rozddział 2” /Sala Widowiskowa/

4.10.2019

„Jeszcze w zielone gramy” – wernisaż wystawy Amatorskiej
Grupy Malarskiej OSSIANArt /Galeria SOK/
Wystawa przedstawia dorobek pracowni grupy OSSIANART
z Pilchowic, prezentowana będzie do 14 listopada.

5.10.2019

Sabina Meck i Łukasz Kokoszko - koncert w ramach
V Festiwalu - Strzeleckie Ogrody Jazzowe /C@fe Kultura/

6.10.2019

„Koty” – spektakl dla dzieci Teatru Gry i Ludzie (Sala
Widowiskowa)

15.10.2019

„Dubaj – Królestwo na piasku” – Spotkanie
z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem /C@fe Kultura/

16.10.2019

Kino „Nowe horyzonty”- seanse dla szkół /Sala Widowiskowa/

18.10.2019

„Kresy w Budowie” - prezentacja Tomasza
Kozłowskiego /Sala Widowiskowa/

19.10.2019

Stanisław Soyka z zespołem - koncert w ramach V
Festiwalu - Strzeleckie Ogrody Jazzowe /Sala Widowiskowa/

20.10.2019

Zbliżeniowe Kino VISA - seanse „O Yeti !” „Boże Ciało”,
„Polityka”, „(Nie)znajomi”, „Legiony” /sala widowiskowa/

25.10.2019

Spotkanie autorskie z Tanya Valkow autorką popularnych
książek o tematyce arabskiej /C@fe Kultura/

31.10.2019

„Halloweenowe strachy na lachy” - Zabawy z animatorami,
warsztaty plastyczne, halloweenowe stworki, film animowany
/C@fe Kultura/

Kuby

SPRAWY RÓŻNE
 W związku z podjętą na ostatniej sesji - w dniu 25 września 2019 r. Uchwałą
nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych, pismem z dnia
3 października br., Zarządy spółek: PUKiM i SWiK zobowiązane zostały
do przygotowania, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
Planu połączenia spółek, będącego wynikiem uzgodnień pomiędzy
Zarządami.
Ustalony harmonogram działań i czynności planowanych w ramach
procedury sporządzania Planu połączenia powinien zostać złożony
w terminie do 31 października 2019 r.
Do koordynacji działań w ww. zakresie wyznaczony został Pan Marian
Waloszyński, Prezes Zarządu spółki przejmującej – SWiK.
Z ramienia gminy Strzelce Opolskie do współpracy w działaniach
związanych z reorganizacją spółek wyznaczona została Viceburmistrz p.
Maria Feliniak.
 8 października podpisane zostało porozumienie, na mocy którego
Gmina Strzelce Opolskie przekazuje Komendzie Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł
na Fundusz Wsparcia Policji.
Środki przeznaczone zostaną na rekompensatę pieniężną za tzw.
służby dodatkowe oraz na zakup latarek specjalistycznych dla
policjantów Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
Dodatkowe służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich pełnione będą, w celu realizacji takich zadań jak:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych;
3) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych;
4) zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem
działań wobec sprawców przestępstw i wykroczeń;
5) ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa.
INNE WYDARZENIA

27.09.2019

Podpisanie
umowy
pomiędzy
Zarządem
Dróg
Wojewódzkich w Opolu, spółką SWiK oraz wykonawcą –
PHU
TRANSKOM
Robert
Białdyga
Jaryszów
dot. rozbudowy układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej
w Strzelcach Opolskich (Urząd Miejski w Strzelcach Op.).

Inwestycja, której koszt to 16.5 mln zł znacznie poprawi
komunikację z węzłami autostradowymi A4 Gogolin i Olszowa.
Droga wojewódzka 409 zostanie przebudowana na długości
1,5 km, powstanie też długo oczekiwane rondo na skrzyżowaniu
z ulicami Braci Prankel i Bursztynową.
Swój udział w inwestycji mają też Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja, ponad 3 mln zł będzie kosztować przebudowa
sieci wodociągowej i sanitarnej na tym odcinku.
28.09.2019

Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego).

28.09.2019

Msza Polowa w rocznicą masowej zbrodni dokonanej we
wrześniu 1946 r. na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych
na polanie „Hubertus” pomiędzy wsiami Barut Dąbrówka
gmina Wielowieś (powiat gliwicki, woj. śląskie).

29.09.2019

Powiatowe Święto Chleba 2019 (Park Miejski w Strzelcach
Opolskich)

2-3.10.
2019

XVII
Samorządowe
Forum
Kapitału
i
Finansów
(Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach)
XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to wydarzenie
skupiające liderów samorządu i biznesu.
Bieżąca edycja Forum to 2 dni spotkań, 80 debat i prezentacji,
ponad 350 wykładowców, ponad 1200 uczestników.
Obok programu merytorycznego konferencjom towarzyszyły
ciekawe
wydarzenia,
takie
jak:
Gala
Inwestorów
Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe
i promocyjne.
W Forum uczestniczyła kadra zarządzająca samorządów
i jednostek
organizacyjnych,
w
tym
przedstawiciele
największych miast, powiatów i województw.

03.10.2019

Regionalny
Dzień
Seniora
„Młodość
przychodzi
z wiekiem” (Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu)

04.10.2019

Spotkanie „Rola jednostek samorządu
w profilaktyce chorób zakaźnych”.

09.10.2019

Rozdanie nagród „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” (Opole,
Urząd Marszałkowski)

14.10.2019

Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:

i

pracodawców

 Informację nt. realizacji zabudowy szeregowej;
 rekomendację wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu
za 2019 r.;
 omówienie stanu technicznego sprzętu do realizacji zadań
spółki;
 analizę wyników ekonomiczno-finansowych za okres
styczeń-sierpień 2019 r.;
 informację Zarządu za wrzesień 2019 r.
15.10.2019

I Konwent Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów
i Sejmiku Województwa Opolskiego (Opole, Sejmik
Województwa Opolskiego)

21.10.2019

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Op.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za
dziewięć miesięcy 2019 r.;
 rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań w ramach
projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci
wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów
ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”;
 podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego
zbadać sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

23.10.2019

Uroczystość z okazji święta Terenowych Organów Administracji
Wojskowej (Zakrzów)

25.10.2019

Obchody 30-lecia firmy Alojzy Mika Tartak (Kadłub)

26.10.2019

Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej (Opole, Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe)

29.10.2019

Spotkanie Członków Stowarzyszenia KędzierzyńskoStrzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny (Urząd
Miasta Kędzierzyn Koźle)
Spotkanie dotyczyło stanu realizacji projektów partnerskich:
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim” i „Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

05.11.2019

Spotkanie dot. Strategii Rozwoju województwa opolskiego
(Opole, Filharmonia Opolska)

8.11.2019

Obchody jubileuszu 65-lecia Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Opolu (Filharmonia Opolska w Opolu)

11.11.2019

Obchody Święta Niepodległości.
Program uroczystości obchodów 11 listopada
godz. 8.45

zbiórka uczestników
Ratuszem

uroczystości

przed

godz. 8.50

przemarsz pocztów sztandarowych i gości
do kościoła pw. Św. Wawrzyńca

godz. 9.00

uroczysta Msza Święta

godz.10.15

20.11.2019
25.11.2019

złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiarom
wojen i przemocy
IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska
Opolskiego ósmej kadencji (Opole).
Obchody 95-lecia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego
(Opole, Filharmonia Opolska).

