SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(29 stycznia – 26 lutego 2020r.)

FINANSE
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały
3 Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
gminy na 2020r.
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków w obrębie Działu
801
–
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
na
łączną
kwotę
547.646,00 zł. Przesunięcia w tym zakresie dokonane na wniosek
Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek związane
są z realizacją projektu „Przedszkolak poznaje świat”. Zwiększenie
planu wydatków na realizację ww. projektu odpowiada wysokości
wydatków niezrealizowanych w roku 2019.
2) Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku
ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę
4.131,41 zł w Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA.
Powyższe stanowi konsekwencję otrzymanej przez gminę dotacji,
z przeznaczeniem na finansowanie 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
3) Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
10 lutego 2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2020 rok.

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę
33.800 zł. Przesunięcia w tym zakresie dokonane zostały odpowiednio
na wniosek:
22.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego w Strzelcach Op.
Zmiany związane są odpowiednio z:
 wypłatą odszkodowania (2.000 zł) dla osoby fizycznej za
niedostarczony przez gminę lokal socjalny przyznany wyrokiem
sądowym;
 na realizację zadania „Zakup i wdrożenie modułu IP Cmentarze”
(20.000,00 zł)
11.800,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek w Strzelcach Opolskich, w związku z:
 realizacją zadania dotyczącego dowożenia uczniów do szkół 10.000 zł;
(zmiany mają charakter techniczny i związane są z kwalifikacją
paragrafową wydatku);
 organizacją zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 1.800 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM
W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

do
03.02.2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe.
Przedmiot
zamówienia
wykonywanie
zlecanych
w zależności od potrzeb bieżących remontów dróg oraz
regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych
na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie.
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm:
1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika; Boronów (wykonawca
błędnie podał cenę)
2. RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K., Blachownia, 260 837,90 zł
3. OLS Sp z o. o. Sp. K., Lubliniec, 676 808,00 zł
4. VIANKO Sp. z o. o., Zawadzkie, 330 089,89 zł
5. SANABUD S.A., Kędzierzyn Koźle, 487 653,70 zł.
Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez
firmę RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K., która zaoferowała
wykonanie zadania za cenę 260.837,90 zł (cena obliczona na
podstawie cen jednostkowych).

Oferta przyjęta została do realizacji.
do
05.02.2020

Budowa
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program
Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej.
Przedmiot
zamówienia
sporządzenie
kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 230/91
w Strzelcach Opolskich.
Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej
dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)
poprzedzonej
koncepcją
programowo-przestrzenną,
w tym również przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem
pozwoleń i uzgodnień.
Postępowanie zostało unieważnione:
Cena oferty najwyżej ocenionej (273 060,00) przewyższa
kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia (150 000,00 zł), a Gmina na ten moment
nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie
zamówienia do wysokości ceny oferty najwyżej ocenionej.
Wartość oferty najwyżej ocenionej przewyższa szacunek
brutto o około 46 %.
Również najniższa z zaoferowanych cen (177 120,00 zł)
przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia.
Wobec
powyższego,
wszczęte
zostało
kolejne
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
przedmiotowe zadanie, w przypadku którego termin
składania ofert upływa w dniu 28 lutego (o godz. 10.10.)

Przygotowywane jest postępowanie dotyczące sprzedaży energii
elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej
Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego.
ZAMÓWIENIA, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

do
04.02.2020

Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup
tłucznia (zapytanie ofertowe).

Zamówienie dotyczy zaopatrywania w 2020 roku
Gminy Strzelce Opolskie w kruszywo wapienne o granulacji
4-31,5 mm, przeznaczone do remontu dróg transportu rolnego.
W postępowaniu uczestniczyło 6 firm:
1. F.U. Euro-Standard S.C. Antoni Król i Andrzej Król, Opole
141 460,00 zł
2. P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika, Boronów, 148 687,32 zł
3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTOCORT Marcin
Kłosek, Leśnica, 138 888,00 zł
4. P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Sucha, 118 633,50 zł
5. VIANKO SP z o. o., Zawadzkie, 173 610,00 zł
6. Firma Wielobranżowa Andrzej Kuliczkowski, Reńska Wieś,
205 760,00 zł.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 118 633,50 zł złożyła firma
P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Sucha.
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 21 lutego miało
miejsc podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
do
20.02.2020

Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego własności
Gminy Strzelce Opolskie.

INWESTYCJE
Zadania w realizacji
 „Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich”- w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową miejsc
postojowych. Realizatorem zadania jest Biuro Rachunkowo-Projektowe
„GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic. Wartość dokumentacji
projektowej została określona na 1 968 zł.
 „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg” w zakresie dostawy
tłucznia. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi
140 000 zł. Dostawcą materiału będzie firma PHU Beniamin Hurek z
Suchej.
 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wyłoniono wykonawcę prac
związanych z wymianą lub naprawą oznakowania pionowego –
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach
Opolskich. Prace prowadzone będą w miarę występujących potrzeb.
Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 50 000 złotych.

 „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach – opracowanie
dokumentacji projektowej”- realizatorem dokumentacji projektowej jest
Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze
Strzelec Opolskich. Wartość dokumentacji projektowej została określona
na 5 535 zł.
 „Konserwacja rowu A61” – wykonawcą zadania jest firma Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość
przewidzianych do wykonania robót wynosi 50 000 zł.
 „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla
w Strzelcach Opolskich" - opracowanie dokumentacji projektowej” –
zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla
przebudowy bądź rozbudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania
do warunków zwiększonego ruchu kołowego. Wartość dokumentacji
projektowej wyniesie: 33 210,00 zł.
 „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" opracowanie dokumentacji projektowej” – zadanie realizuje firma
„Architektura i Projekty” Damian Bejton z miejscowości CzerwionkaLeszczyny. Umowna wartość zadania wynosi 98 400,00 zł.
 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość dokumentacji
wyniesie 28 290,00 zł. Zadanie realizuje firma Pawła Sylwestrzaka
PRONASAN z siedzibą w Tarnowie Opolskim. Trwają uzgodnienia
opracowanych projektów branżowych.
 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja
budynków
przy
ul.
Zamkowej
na
potrzeby
miejsca
wielofunkcyjnego” - opracowanie dokumentacji projektowej” – wartość
opracowywanej dokumentacji wyniesie 28 290,00 zł.
 „Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej zakresem
ścieżkę w małym parku od ulicy Blokowej do mostku. Wartość zadania
wynosi 25 584,00 zł.
 „Budowa oświetlenia placu zabaw na osiedlu Piastów Śląskich
w Strzelcach Opolskich – opracowanie dokumentacji projektowej” –
wykonawcą dokumentacji projektowej, której wartość wyniesie 3 567zł,
jest Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola.

 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21
w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania jest Firma Inżynierska
„ALOG” Gerard Gola z Kędzierzyna-Koźla.
Inwestycja składa się z następujących części:
1)
adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby Gminy Strzelce
Opolskie – zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy Strzelce
Opolskie – 1 968 307,80 zł
2)
adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby biblioteki w ramach
projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z
nowoczesnością” – zadanie finansowane ze środków Strzeleckiego Ośrodka
Kultury przy dofinansowaniu z budżetu państwa (program wieloletni „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”) – 2 235 436,61 zł
Dokonano rozbiórek klatki schodowej, sanitariatów oraz stropów na poddaszu
a także kominów. Trwają przygotowania do wykonania szybu windy. Dobiega
końca demontaż posadzek w pomieszczeniach klasowych. W ramach
przygotowań do wzmocnienia stropu nad II piętrem odsłonięto całkowicie lub
częściowo stalowe belki stropowe.
 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21
w Strzelcach Opolskich – dokumentacja projektowa dla drogi
pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Zadanie obejmować będzie:
projekt wykonawczy drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi oraz
koniecznymi rozbiórkami istniejących obiektów,
projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia terenu wokół budynku byłej
szkoły, w szczególności ww. drogi oraz miejsc postojowych.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyło Przedsiębiorstwo
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z Gliwic proponując cenę 7 749,00 zł.
 „Budowa oświetlenia placu zabaw na osiedlu Piastów Śląskich
w Strzelcach Opolskich – opracowanie dokumentacji projektowej” –
autorem dokumentacji projektowej, której wartość wyniesie 3 567zł, jest
Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola.
 „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich
– opracowanie dokumentacji projektowej” – dokumentacja techniczna
będzie obejmować odcinek wzdłuż ul. Brzezińskiej od jej skrzyżowania
z ul. Celną do skrzyżowania z ul. Ujazdowską. Dokumentację techniczną
opracuje firma Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław
Waluga z Rudy Śląskiej za cenę 11 685,00 zł.

 „Modernizacja wiaty biesiadnej w Rożniątowie przy ul. Wolności 28”
- zakres zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego obejmuje
wymianę pokrycia dachu wiaty biesiadnej wykonanego z płyt onduline na
pokrycie z blachodachówki. Wykonawcą zadania będzie firma Usługi
Ogólno budowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość
zadania określono na 8 100 zł.
Zadania zakończone
 „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 został
wodociąg, wybudowano kanalizację deszczową, powstał chodnik a także
ułożono nową nawierzchnię jezdni. Podstawowe parametry inwestycji:
 długość przebudowanego odcinka drogi – 550 m,
 ułożono nawierzchnię asfaltową o powierzchni 3320 m2,
 wzdłuż jezdni wykonano ścieki szerokości 30cm z kostki betonowej na
długości 1035 mb,
 wykonano chodniki z kostki betonowej
o powierzchni 955 m2,
 wykonano pobocza tłuczniowe 515 m2,
 wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
 wybudowano nową sieć wodociągów

FUNDUSZE POMOCOWE
 Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewodę
Opolskiego konkursu w ramach programu „Razem bezpieczniej –
edycja 2020” składając projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 w mieście
Strzelce Opolskie”.
Celem
projektu
jest
poprawa
bezpieczeństwa
pieszych
na wytypowanych 7 przejściach wzdłuż drogi krajowej 94 oraz poprawa
bezpieczeństwa na drodze o największym natężeniu ruchu w mieście.
Koszt całkowity inwestycji wraz z dokumentacją techniczną szacowany
jest na 175 tys zł, z czego dotacja może wynieść 100 tys zł.
Realizacja zadania planowana jest w bieżącym roku.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

TERMIN
PRZETARGU

PRZEDMIOT PRZETARGU

18.02.2020

I
ustny
przetarg
nieograniczony
na
sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich
przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki
nr 5145/1 z mapy 15, nr 4994/101 i nr 5152/13 z mapy 25
o ogólnej pow. 0,9326ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona
jest
pod
zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.180.000 zł.
netto (+ 23% VAT).
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium
w wymaganej wysokości wpłacili:
 Pan
Leszek
Nowak
prowadzący
działalność
gospodarczą pod nazwą „PHU NOW-BUD Leszek
Nowak”;
 Pan Stiller Adrian, w imieniu swoim oraz w imieniu Pana
Damiana Pordzik.
W wyniku przeprowadzonej licytacji, Komisja Przetargowa
uznała Państwa Barbarę i Leszka Nowak za nabywców
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę
1.780.000 zł, do której zostanie doliczony podatek Vat
w stawce 23%.
PRZETARGI OGŁOSZONE

03.03.2020

II
ustny
przetarg
nieograniczony
na
sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej
działką nr 1041 z mapy 6 o pow. 0,2394ha.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2003r. „Zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”, działka nr 1041 znajduje się
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZŁ- zieleń
łągowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług.

05.03.2020

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej 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
(+23% VAT).

nieruchomości

wynosi

24.500

zł

 Ogłoszony został I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości gminnej obejmującej działkę Nr 58 z mapy 1
o powierzchni 8,9000ha, położonej w Brzezinie.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina, działka oznaczona jest
w przeważającej części jako teren obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów i w niewielkiej części jako drogi klasy lokalnej.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich działka nr 58 posiada oznaczenie użytku RIVb 5,0900
ha, i RV- 3,8100 ha.
Dzierżawa gruntu nastąpi z przeznaczeniem na cele rolne na okres 3 lat.
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 2.670zł brutto.
Termin składania ofert na przetarg – do dnia 2 marca 2020r.
(w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op.)
Otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 3 marca 2020r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Przyjęte kryteria wyboru ofert:

1. Młody rolnik – osoba prowadząca gospodarstwo rolne: 10 pkt - do 35 roku
życia włącznie, 0 pkt - powyżej 35 lat.
(Weryfikacja – data urodzenia rolnika; do wglądu dowód osobisty)
2. Gospodarstwo dzierżawcy znajduje się na terenie gminy: 10 pkt – rolnik
z terenu gminy, 0 pkt – rolnik z innego terenu.
(Weryfikacja – adres siedziby gospodarstwa)
3. Odległość gospodarstwa od działki:
10 pkt - do 10 km
0 pkt - powyżej 10km
(Weryfikacja – pomiar w Systemie Informacji Przestrzennej od północnozachodniego skraju dzierżawionego gruntu)
4. Rolnik dzierżawi od gminy grunty rolne o powierzchni powyżej 3ha na
cele rolne i nie zalega w opłatach:
10 pkt – jeżeli dzierżawi, 0 pkt – jeżeli nie dzierżawi
(Weryfikacja – historia dzierżaw – rejestr umów dzierżaw gminnych)
5. Wielkość gospodarstwa:
20 pkt – od 10 do 30ha
15 pkt – od 30 do 50ha
10 pkt – od 50 do 70ha
5 pkt – od 70 do 90ha.
(Weryfikacja – wniosek obmiarowy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa).
W przypadku uznania złożonych ofert za równorzędne zastrzega się
prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
 Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu
mieszkalnego przy Pl. Żeromskiego 8/4 w Strzelcach Opolskich
(lokal o powierzchni użytkowej 54,04 m2, w tym mieszkalnej 33,85 m2,
składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju), w zamian
za zawarcie umowy jego najmu.
W konkursie mogły wziąć udział:
 osoby ubiegające się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz
 najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.
W wyznaczonym terminie składania ofert złożone zostały 2 oferty:
Spośród dwóch złożonych ofert spełniających wymogi konkursu,
Komisja Mieszkaniowa wybrała jeden wniosek. Wydane zostało
skierowanie na zawarcie umowy na wykonanie remontu lokalu
mieszkalnego położonego przy Pl. Żeromskiego 8/4 w Strzelcach
Opolskich.

Po zakończeniu remontu i sporządzeniu protokołu potwierdzającego
zakres jego wykonania, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zawrze
umowę najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony.
 Nieskutecznym okazał się ogłoszony na dzień 29 stycznia
III ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu
użytkowego położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 32-34
w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot przetargu stanowił lokal składający się z 5 pomieszczeń o ogólnej
pow. użytkowej 85,04m2, z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 10,77m2.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 wynosiła 15zł + 23% VAT.
W oznaczonym terminie, wskazanym w ogłoszeniu, nikt nie wpłacił
wymaganego wadium, w związku z czym przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym.
Kolejny – IV ustny przetarg nieograniczony na najem przedmiotowego
lokalu, na dotychczasowych warunkach, odbędzie się w dniu 2 marca.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 Wszystkich

zainteresowanych Radnych serdecznie zapraszam
do udziału w spotkaniu poglądowo-konsultacyjnym dotyczącym
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie.
Spotkanie takie, z udziałem kierowników, dyrektorów jednostek
i pracowników merytorycznych odbędzie się w tutejszym Urzędzie
Miejskim (sala Rady Miejskiej) 3 marca (wtorek) o godz. 1200.

GOSPODARKA KOMUNALNA
 W dniach 9-10, 16-17 oraz 23-24 lutego 2020 roku nad obszarem Gminy
Strzelce Opolskie przeszły porywiste wiatry, w wyniku których doszło do:
- 3 wywrotów w lesie przy ulicy Sosnowej – Strzelce Opolskie;
- 3 wywrotów w Parku Leśnym – Strzelce Opolskie;
- 8 wykrotów, 11 złomów, 4 wywrotów w zabytkowym parku w Strzelcach
Opolskich.

Aktualnie Gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia od Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na terenie
zabytku celem usunięcia uszkodzonych podczas wichur drzew.
 W miesiącu lutym rozpoczęto postępowania na wykonanie zadań, których
szacowana wartość nie przekracza 30 000 € i są to postepowania na:
1) Porządkowanie gminnych terenów zielonych na obszarze Parku
Rybaczówka oraz Parku Leśnego w Strzelcach Opolskich.
W dniu 18.02.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą przy ul. Parkowej 31, 47-100
Błotnica Strzelecka, na kwotę 30 500,00 zł brutto. Wykonawca jest
jednocześnie gwarantem realizacji inwestycji na przedmiotowym
obszarze. Jednak umowa gwarancyjna nie obejmuje wykonania prac
będących przedmiotem umowy.
2) Wykonanie na terenie miasta Strzelce Opolskie konserwacji 17 ławek.
Termin składania ofert minął z dniem 20 lutego 2020 roku.
Środki na wykonanie zadania w budżecie Gminy na rok 2020 – 4 100 zł
brutto. Wykonawca, którego oferta została wybrana - Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra ul. Parkowa 31, 47-100 Błotnica
Strzelecka. Cena wybranej oferty - 3 321,00 zł brutto
3) Sporządzenie
projektu
rozbiórki
budynku
gospodarczego
zlokalizowanego na terenie zabytkowego parku w Kalinowicach. Termin
składania ofert mija z dniem 28 lutego 2020 roku.
4) Rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie
zabytkowego parku w Kalinowicach. Termin składania ofert minął z dniem
20 lutego 2020 roku. Środki na wykonanie zadania w budżecie Gminy na
rok 2020 – 4 000,00 zł brutto.
Wykonawca, którego oferta została wybrana - AGROTECH Roman
Cytera - ul. Kozielska 67, 47-100 Strzelce Opolskie. Cena wybranej oferty
- 2 706,00 zł brutto.
5) Naprawę ławek i koszy w parku w Błotnicy Strzeleckiej (20 ławek i 1 kosz).
Termin składania ofert minął z dniem 20 lutego 2020 roku. Środki na
wykonanie zadania w budżecie Gminy na rok 2020 – 6 220,00 zł brutto
Wykonawca, którego oferta została wybrana - Postępowanie umorzono
ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane w przedstawionych
ofertach. Najtańsza przedłożona oferta była dwa razy droższa od środków
zabezpieczonych w budżecie, wobec tego postanowiono o umorzeniu
postępowania.

6) Wykonanie dwukrotnego koszenia parku w Błotnicy Strzeleckiej oraz
parku w Kalinowicach. Termin składania ofert minął z dniem 20 lutego
2020 roku. Środki na wykonanie zadania w budżecie Gminy na rok 2020
– 27 675,00 zł brutto. Wykonawca, którego oferta została wybrana Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o., ul.
Mickiewicza, 47-100 Strzelce Opolskie. Cena wybranej oferty - 24 900,00
zł brutto.
7) Wykonanie odnowienia nawierzchni alejek parkowych w Parku Miejskim
w Strzelcach Opolskich. Termin składania ofert mija z dniem 28 lutego
2020 roku.
8) Wykonanie oprysku chwastów na alejkach oraz cięć pielęgnacyjnych
żywopłotu w zabytkowym parku w Strzelcach Opolskich. Dnia 6 lutego
2020 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o. o. Kwota wykonania zadania to 2 680,00 zł
brutto. Termin wykonania zadania mija z dniem 20 maja 2020 roku.
9) Do 10 lutego Gmina przyjmowała oferty na wykonanie biologicznej
redegradacji 3 stawów w zabytkowym parku w Strzelcach Opolskich.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ASC Poland Sp. z o.
o. z siedzibą przy ul. L. Teligi 5/8, 02-777 Warszawa. Wykonawca na
realizację zadania ma 6 m-cy od daty podpisania umowy. Efektem
bioredegradacji
będzie
przywrócenie
naturalnych
procesów
samooczyszczenia zbiornika, zatrzymanie procesów eutrofizacji,
zmniejszy zakwity glonów i sinic, zmniejszy miąższość osadów dennych,
poprawi przeźroczystość wody, zlikwiduje odory gnilne oraz zwiększy
bioróżnorodność ekosystemu.
10)
Obecnie prowadzona jest analiza cen rynkowych oraz dobór
wytycznych technicznych na potrzeby zakupu i montażu urządzenia do
napowietrzania wody w stawie w parku miejskim tzw. aeratora
napowierzchniowego. Skierowane zostanie zapytanie ofertowe do co
najmniej 3 wybranych wykonawców. 20 lutego br. w parku miejskim
odbyła się prezentacja fontanny.
11)
W chwili obecnej trwają prace nad wyborem placu zabaw oraz
doborem poszczególnych jego elementów celem sporządzenia projektu,
a następnie wymiany urządzeń zabawowych na terenie zabytkowego
parku w Strzelcach Opolskich.
 W miesiącu lutym br. wykonano prace konserwacyjne na głównej
bramie cmentarza ewangelickiego zlokalizowanego przy ulicy Marka
Prawego w Strzelcach Opolskich.

 Spółce PUKiM zlecono czyszczenie rowów melioracyjnych na obszarze
parku w Strzelcach Opolskich.
 W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z wiosenną oraz
letnią obsadą rabat kwietnych i kwietników na terenie miasta.
 Dnia 4 lutego rozpoczął się nabór wniosków do III edycji Gminnego
programu dotacji „Oddychaj bez smogu”. Do 20 lutego wpłynęło
8 wniosków na wymianę ogrzewania. Termin przyjmowania wniosków
mija z dniem 30 września 2020 roku. W budżecie Gminy zabezpieczono
na ten cel kwotę 100 tys. zł.
 W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
zostały zawarte 4 umowy z lekarzami weterynarii na sterylizacje
i kastrację psów i kotów na łączną kwotę 35 000 zł. Wykonywanie tych
zabiegów zmniejsza liczbę niechcianych i porzucanych zwierząt.
Do chwili obecnej wykastrowano i wysterylizowano 30 psów i 167 kotów.
W ramach programu dodatkowo chipowane są psy. Zawarta została
również umowa z lekarzem weterynarii, która pozwoli zapewnić
całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
 Została zawarta umowa na odbiór przeterminowanych leków
z pojemników ustawionych na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Szacuje się zebrać 1600 kg przeterminowanych leków.
 24 lutego br. wyłoniono wykonawcę eksploatacji oświetlenia ulicznego
znajdującego się na stanie gminy Strzelce Opolskie. Spośród trzech ofert
najkorzystniejszą okazała się złożona przez Zakład Elektro- Instalacyjny
Siwiec, Kokoszka Spółka Cywilna ze Strzelec Opolskich. Koszty
eksploatacji wyniosą 50 380 zł. Umowa podpisana zostanie 2 marca
i obowiązywać będzie do końca bieżącego roku.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Od 24 stycznia do 25 lutego 2020 r. do Referatu Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 78 nowych
oraz 276 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Na bieżąco drukowane i wydawane są
blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

r. - wydrukowano 1128 blankietów (w tym 658 szt. od dnia 24.01.2020 r.)
i 57 zawiadomień o nadaniu numeru konta (w tym 30 szt. od okresu
24.01.2020 r.).
 Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Na dzień 25-02-2020r. kwota zaległości
wyniosła kolejno za lata:








Rok 2013 – 3 684 zł, co stanowi 99,8 % ściągalności
Rok 2014 – 16 468 zł, co stanowi 99,7 % ściągalności
Rok 2015 – 13 221 zł, co stanowi 99,7 % ściągalności
Rok 2016 – 18 082 zł, co stanowi 99,6 % ściągalności
Rok 2017 – 25 800 zł, co stanowi 99,5 % ściągalności
Rok 2018 – 40 798 zł, co stanowi 99,2 % ściągalności
Rok 2019 – 137 867 zł, co stanowi 97,7 % ściągalności

 Do dnia 25.02.2020r. zostały wysłane 124 upomnienia wzywające do
uregulowania zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi za okres od października 2019 r. do grudnia 2019 r., na
łączną kwotę 20 838,60 zł.
 W lutym 2020r. wysłano 475 sms-ów przypominających o dokonaniu
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
styczeń 2020, które przynoszą skutek w postaci uiszczania opłaty
przez mieszkańców.

ROLNICTWO
 Trwa
cykl
zebrań
sprawozdawczych
w
sołectwach.
Mimo nieustanowionego statutem sołectwa obowiązku organizacji zebrań,
kilkoro sołtysów postanowiło zwołać mieszkańców. W ostatnim czasie
odbyły się zebrania w: Kalinowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Suchej, Grodzisku
oraz Warmątowicach. Z początkiem roku w związku
z
koniecznością
podjęcia
uchwał
dotyczących
przystąpienia
do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej swoje sprawozdania podczas
zebrań złożyli sołtysi: Rozmierzy, Rożniątowa, Rozmierki, Płużnicy Wielkiej,
Osieka i Mokrych Łan.
 W dniu 30.01.2020 roku w Rożniątowie odbyło się spotkanie
podsumowujące działalność doradczo – upowszechnieniową za rok
2019 Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Strzelcach

Opolskich. W spotkaniu oprócz rolników i pracowników Zespołu,
uczestniczyli
przedstawiciela
wszystkich
samorządów
z powiatu
strzeleckiego oraz wicewojewoda opolski pani Teresa Barańska. Gminę
Strzelce Op. reprezentowała pani Burmistrz Maria Feliniak. Z gminy Strzelce
Opolskie wyróżniono 20 rolników, Strzelecką Spółdzielnię Socjalną z udział
w ogólnopolskim konkursie z ofertą diety pudełkowej, a także panie Różę
Willim i Teresę Chudala z Rozmierzy za szerzenie kultury w środowisku
rolniczym.
 W dniu 11 lutego 2020 roku w restauracji Perła w Suchej odbyło się
spotkanie szkoleniowo-informacyjne organizowane przez placówkę
terenową KRUS ze Strzelec Opolskich. W wydarzeniu uczestniczyli
przedstawiciele firm i jednostek państwowych obsługujących rolnictwo.
Tematyka spotkania dotyczyła omówienia współpracy w zakresie
bezpieczeństwa produkcji w gospodarstwach rolnych. W tym zapobieganie
zagrożeniom, systemowi ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie,
możliwościami w zakresie rehabilitacji, a także systemami wsparcia
i doradztwa w sektorze rolniczym.
 W związku ze stwierdzeniem wystąpienia w powiatach kędzierzyńskokozielskim (Lenartowice) oraz gliwickim (Świbie) wysoce zjadliwego
wirusa grypy ptaków, ustanowiono obszar zagrożony na terenie gminy
Strzelce Opolskie w miejscowości Płużnica Wielka. Obowiązki gminy
dotyczące
umieszczenia
tablic
informacyjnych
przy
wjeździe
do miejscowości zostały wypełnione.
 Gmina Strzelce Opolskie otrzymała pozytywną ocenę formalną
i ekologiczno-techniczną wniosku o dofinansowanie złożonego
w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Obecnie
trwają prace zmierzające do podpisania umowy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji,
a także prace przygotowawcze do ustanowienia regulaminu i przygotowania
projektów umów z rolnikami.

INICJATYWY GOSPODARCZE

 5 lutego odbyło się zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego
„Jedź z Nami”. Dokonano zmian w planie budżetu związanych
z podpisaniem umowy o dofinansowanie przewozów w ramach tzw.
funduszu autobusowego. Ponadto zmieniono taryfikator opłat za
przejazdy autobusami, czyli dodano nowe taryfy na linie dłuższe niż

30 km oraz podniesiono ceny na linii Strzelce – Opole, które do tej pory
były promocyjne.
 6 lutego br. w Powiatowym Centrum Kultury obyła się konferencja
dla pracodawców zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy.
Główne tematy to sytuacja na lokalnym rynku pracy, finansowanie
szkoleń pracowników oraz szkolnictwo zawodowe na potrzeby rynku
pracy. Przedstawiono dane o największych firmach w powiecie
strzeleckim wg liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na
koniec grudnia 2019 r. Czołówka to: Coroplast – 779 osób, Grupa
Kronospan – 670 oraz Grupa Adamietz – 643 zatrudnionych. Dalej: IFA
Powertrain, Mubea, Alchemia. Szpital Powiatowy, Intersilesia McBride
(391 osób), Koltrans.
 20 lutego odbyło się spotkanie robocze w sprawie możliwości
uzbrojenia
terenu
inwestycyjnego
„Warmątowice”
dla potencjalnych dużych inwestorów.
Obok burmistrza i wiceburmistrza Strzelec Opolskich udział w spotkaniu
wzięli przedstawiciele Tauronu, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz
Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji. Obecna była też Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, a Polską Agencję Inwestycji i Handlu
reprezentowali specjaliści z firmy doradczej. Omówiono możliwości
i ewentualne harmonogramy zabezpieczenia terenu „Warmątowice”
w bardzo duże ilości prądu, gazu oraz wody, tak aby sprostać potrzebom
największych inwestycji przemysłowych.
400 hektarów terenu „Warmątowice” – który jest częścią większego
Strzeleckiego Parku Przemysłowego – to jeden z kilku największych
obszarów inwestycyjnych w Polsce. Ta lokalizacja jest rozpatrywana
przez PAIH każdorazowo, gdy na horyzoncie pojawia się potężny,
strategiczny dla kraju inwestor.

OŚWIATA
 3 marca 2020 r. w jednostkach prowadzonych przez gminę Strzelce
Opolskie rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny
2020/2021. Do szkół i przedszkoli rekrutacja odbywa się w formie
elektronicznej.
Sprawę regulują:

 Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021, do szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów na wolne miejsca do
klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
prowadzonej przez gminę Strzelce Opolskie określa Uchwała
Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 lutego 2018 r.
 Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021,
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce
Opolskie.
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego
do
przedszkoli
publicznych
prowadzonych
przez gminę Strzelce Opolskie określa Uchwała Nr XLIV/366/2018
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r.
 Od stycznia do grudnia 2020 roku w szkołach podstawowych gminy Strzelce
Opolskie realizowane są zajęcia sportowe: program SKS oraz „Umiem
pływać” – program powszechnej nauki pływania. Środki pozyskane na
realizację programów przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek to kwota
około 190 tys.
 Podczas ferii zimowych w ramach akcji „ZIMA 2020” uczniowie strzeleckich
podstawówek mieli możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych
przedsięwzięciach, m.in.:
a)
półkoloniach zorganizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2
oraz nr 7 w Strzelcach Opolskich;
b)
XVI Zimowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej, którego gospodarzem był
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
c)
XXIV Zimowym Rajdzie Pieszym, którego organizatorem był Zespół
Placówek Oświatowych w Kalinowicach.

SPORT

 11 lutego ogłoszone zostały konkursy na realizacją zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 zadanie
dotyczące
organizowania
imprez
i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

sportowych

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania (dotacji) wynosi nie więcej niż 25.000 zł.
 zadanie „Propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido,
poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju”.
Przewidywana wysokość środków publicznych
na realizację zadania (dotacji) wynosi do 6.000 zł.

przeznaczonych

W konkursach mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ww. ustawy.
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości
całego zadania (środki finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy).
Termin składania ofert na ogłoszone konkursy - do dnia 3 marca 2020r.
 Na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu ZAKSA Strzelce Opolskie
zapewniła sobie utrzymanie w Krispol 1. Lidze.
To pierwszy sezon od lat, w którym żaden z beniaminków ligi nie spadł
ponownie do II ligi.
Ostatni mecz z wyżej rozstawionym Mickiewiczem Kluczbork, niestety
przegrany, rozgrywany był przy pełnych trybunach a spotkanie
transmitowała telewizja Polsat Sport News.
ZAKSA Strzelce Opolskie rozegra jeszcze dwa mecze przy Kozielskiej:
- ze Stalą Nysa, 7 marca,
- z SMS Spałą, 11 marca.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 Rozstrzygnięte
zostały
kolejne
2
otwarte
konkursy
ofert
dla organizacji pozarządowych dot. realizacji w 2020 roku zadań
publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie:
Rodzaj zadania/
środki publiczne
zabezpieczone na
realizację zadania ogółem

Nazwa oferenta

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
w zł

Działalność na rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw
dziecka
20.000,00 zł

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Ognik”

5.300,00

ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Kadłub

7.500,00

ul. Powstańców Śląskich 26, 47-175 Kadłub

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Szkoły Specjalnej „Ósemka”

5.000,00

ul. Ks. Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie ZAKSA Strzelce Opolskie

2.200,00

ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie

Działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym
25.000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Kadłub

10.300,00

ul. Powstańców Śląskich 26, 47-175 Kadłub

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Strzelcach Opolskich

9.700,00

ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

PROFILAKTYKA
 Gmina Strzelce Opolskie po raz 8 przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”.
Kampania służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny
w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Mamy dla siebie czas! – to hasło edycji 2020. W tegorocznej kampanii główny
nacisk położony jest na to, aby codziennie wygospodarować choć odrobinę
czasu dla najbliższych, przekonać zapracowanych rodziców, że istnieje wiele
możliwości, aby poświęcić trochę uwagi dzieciom. Najmłodszym uświadomić,
że czas spędzony z mamą i tatą może być równie zabawny i atrakcyjny jak czas
z rówieśnikami. Budujemy solidarność międzypokoleniową i wzmacniamy więzi.
W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się:
•
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,
•
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
•
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
•
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
•
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,
•
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce.
Łącznie 500 uczniów.
 Również po raz 14 – przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”.
Kampania ZTU 2020 oprócz uczniów edukuje dorosłych – wspiera rodziców,
a także pomaga nauczycielom i samorządowcom. Jednym z jej najważniejszych
celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz
atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy
wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
stosowania przemocy. W edycji 2020 hasłem kampanii jest „Dorastamy
Asertywnie".
W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się:
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
2.
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,
3.
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
4.
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
5.
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,
6.
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce.
Łącznie 1 130 uczniów.
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,
2.
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
3.
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
7.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce.
Łącznie 1 304 uczniów.
 Po zasięgnięciu opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przyjąłem do realizacji i dofinansowaniem na łączną kwotę
34 550 zł autorskie projekty szkolne o wyraźnym odniesieniu
profilaktycznym.
Głównym celem projektów jest przede wszystkim:
1. Szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia,
2. Wskazanie uczestnikom atrakcyjnych i zdrowych form spędzania czasu
z rówieśnikami,
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez kształtowanie prozdrowotnych
postaw uczestników.
lp.

1.

placówka

Przedszkole Publiczne nr 8
Strzelcach Opolskich

nazwa zadania

„Przedszkolaki poznają nowe i zdrowe smaki”
„XI Sportowy dzień przedszkolaka”

razem
750
2 600

lp.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

placówka

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 i nr 2 w Strzelcach Op.

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 4 w Strzelcach Op.
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 7 w Strzelcach Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych
w Dziewkowicach
Zespół Placówek Oświatowych
w Kadłubie
Zespół Placówek Oświatowych
w Rozmierce
Zespół Placówek Oświatowych
w Suchej
Zespół Placówek Oświatowych
w Szymiszowie

nazwa zadania

razem

„MINI EURO Przedszkolaków”
”Zimowi zdobywcy gór”

3

500
4 000

„XVI Rajd Strzelecka Wiosna”
„Sporty zimowe…”

2 100
3 500

„Z kulturą słowa na TY

1 500

„Sporty wodne”
„Razem z rodziną”
„E – moc jest w nas”
„Zdrowie na start”

2 500
1 000
2 100
1 200

„Świadomie, zdrowo, kolorowo”

3 000

„Zdrowo jem, więc wiem – cz. II”

2 300

„Trening czyni mistrza”

1 500

„Rodzinne granie i świętowanie niedzieli”

3 000
OGÓŁEM

34 550

 Ogłoszony został także konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla uczniów placówek oświatowych.
 W ostatnim tygodniu ferii zimowych odbyły się warsztaty zimowe
z programem profilaktycznym JESTEM OK ! organizowane przez Gminę
Strzelce Opolskie przy współpracy Parafii Św. Wawrzyńca dla dzieci
z Gminy Strzelce Opolskie. W zajęciach brało udział prawie 30
uczestników w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia odbywały się w salkach
katechetycznych przy parafii św. Wawrzyńca.
 Zakupiono kolejne 4 urządzenia na siłownię zewnętrzną dla sołectwa
Grodzisko na łączą kwotę ponad 16 000,00 zł.
 Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gmina dofinansowała projekt „Zwolnieni z Teorii - CHCĘ
BYĆ KIMŚ! - Przyszłość w naszych rękach. Odbiorcą było 200 uczniów
z terenu Gminy Strzelce Opolskie, a inicjatorkami uczennice III Liceum
Ogólnokształcącego w Opolu ( mieszkanki Gminy Strzelec Opolskich)
Warsztaty odbyły się w Strzeleckim Ośrodku Kultury w dniu 4 lutego br.
Warsztaty prowadził wybitny mówca motywacyjny MICHAŁ ZAWADKA,

którego książki od kilku lat pobudzają do działania, pokazując młodym
ludziom, że wszystko zależy od nich, że muszą stawiać sobie cele
i realizować je.
 Gmina przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Trzeźwość na co dzień – Wygraj szansę”, który ma na celu
wypromowanie wokalnych talentów wśród dzieci i młodzieży.
Wytypowany przez Gminę uczestnik weźmie udział w konkursie na
szczeblu wojewódzkim. Eliminacje do programu odbędą się 6 marca br.
o godz. 10.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury.

SPRAWY RÓŻNE
 Do dnia 2 marca (do godz. 15:00) przyjmowane są zgłoszenia
kandydatów do Konkursu Laur Ziemi Strzeleckiej za działalność w 2019
roku.
Konkurs wpisał się już na stałe w strzelecką rzeczywistość - Zarząd
Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka ogłosił go już po raz dwudziesty
drugi.
Laur Ziemi Strzeleckiej jest wyrazem uznania i uhonorowania osiągnięć,
kompetencji i zasług najwybitniejszych osobowości naszej Małej Ojczyzny.
Jednocześnie Konkurs zachęca i inspiruje do większej aktywności na rzecz
dobra wspólnego, a także pozytywnie wpływa na rozwój samorządności
i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Zgłoszenia kandydatów do nagrody za działalność w 2019 roku można
złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
(e-mail:zarzad@ziemiastrzelecka.pl).
Warto przypomnieć, że Kapituła Konkursu dokona wyboru laureatów
spośród nominowanych, w 5 kategoriach działalności: społecznej,
gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej.
 Ministerstwo infrastruktury poprzez środki masowego przekazu
ogłosiło ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą:
„ Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”.
Celem głównym Programu na który Rząd zamierza przeznaczyć 28 mld
złotych jest budowa drogowych obejść miejscowości, zapewniających
efektywne
funkcjonowania
drogowego
transportu
osobowego
i towarowego a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

i poprawę jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne
realizujące powyższy cel zostały ujęte i przedstawione w załączniku nr 1 i 2
do projektu Programu. W załącznikach wytypowano 100 i 53 drogowych
obejść miejscowości w ciągu dróg krajowych z uwagi na ich wpływ na
poprawę warunków ruchowych na sieci dróg krajowych. Z zapisów na stronie
BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że
planowany termin przyjęcia projektu przez Rząd ma nastąpić w III kwartale
2020 r.

INNE WYDARZENIA
30.01.2020 Roczna Odprawa w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
31.01.2020 Uroczysta Gala podsumowująca prace nad założeniami
regionalnej strategii dla młodzieży (Opole).
Podczas Gali, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
i Młodzieżowy
Sejmik
Województwa
Dolnośląskiego
podpisały umowę o współpracy.
Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Forum
Młodzieży
Samorządu
Województwa
Opolskiego
oraz Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”.
Gminę Strzelce Opolskie reprezentowała Przewodnicząca
Rady Miejskiej - Gabriela Puzik, Koordynator Młodzieżowej
Rady Gminy - Aneta Czarny oraz przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie wzięli udział w
gali podsumowującej prace nad założeniami regionalnej
strategii młodzieży.
01.02.2020 III Halowy Turniej Piłki Nożnej (Hala w Grodzisku)
04.02.2020 Spotkanie z p. Czesławem Langiem, dyrektorem wyścigu
Tour de Pologne.
Dyrektor wyścigu Czesław Lang, potwierdził, że jeden
z etapów Tour de Pologne, prowadzić będzie drogami
i ulicami gminy Strzelce Opolskie oraz sąsiednich gmin.
Zaplanowany na 7 lipca etap ze startem w Opolu i metą
w Zabrzu będzie przebiegać przez Gminę Strzelce
Opolskie. Według wstępnych planów organizatora, w

naszej okolicy trasa obejmowałaby miejscowości gmin:
Leśnica, Strzelce Opolskie i Ujazd, na strzeleckich
ulicach wstępnie zaplanowano lotna premię dla
zawodników.
Nieoficjalnie wiadomo też, że górska premia planowana jest
na Górze Świętej Anny.
05.02.2020 Posiedzenie
Związku
Powiatowo-Gminnego
„Jedź z Nami” (Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich).
06.02.2020 Podpisanie porozumienia o współpracy partnerów
w projekcie LIFE – projekt pn. WDROŻENIE SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
POWIETRZA
W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.
Gmina Strzelce Opolskie, jako jeden z 42 samorządów
województwa
opolskiego,
podpisała
z
Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego porozumienie
o współpracy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie
projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością
powietrza w samorządach województwa opolskiego”.
Projekt zakłada przede wszystkim przygotowanie i
wdrożenie w samorządach województwa opolskiego, na
wszystkich
jego
poziomach
(gmina,
powiat,
województwo) jednolitego systemu informacyjnego
wspierającego realizację programu ochrony powietrza
oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym
zakresie.
W ramach realizacji projektu planuje się m.in.
 opracowanie
systemu
informacji
o
środowisku
w województwie opolskim, w tym aplikacji IT wspierających
zarządzanie programem ochrony powietrza,
 poszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości
powietrza o prognozy oraz zakup czujników w każdej
gminie,
 zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi
mieszkańców poprzez podniesienie kompetencji gminnych
koordynatorów oraz wyposażenie stanowisk pracy
w niezbędne zasoby informacyjne i sprzętowe;
 przygotowanie i utrzymanie platformy współpracy,
zaangażowanych stron.
W projekcie mają uczestniczyć gminy z naszego
województwa, Politechnika Opolska oraz partnerzy z Czech.
Gminy, który podpisały porozumienie to: Opole, Brzeg,
Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrodzień, Głogówek, Głubczyce,

Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Jemielnica,
Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Korfantów, Krapkowice,
Komprachcice,
Lewin
Brzeski,
Lubsza,
Łubniany,
Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów,
Ozimek, Paczków, Pokój, Praszka, Prószków, Prudnik,
Radłów, Rudniki, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Tarnów
Opolski, Turawa, Walce, Zawadzkie, Zdzieszowice
i Zębowice.
08.02.2020 XIX Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich
pod
honorowym
patronatem
Gabrieli
MrohsCzerkawskiej (Zespół Placówek Oświatowych w Suchej)
Jak co roku społeczność szkoły w Suchej powitała ferie
zimowe zmaganiami sportowymi.
Zmagania koszykarskie zakończyły się zwycięstwem
reprezentantek gospodarzy, które otrzymały również
tytuł Drużyny „Fair play”.
Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Placówek
Oświatowych w Kadłubie, trzecim - dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Krasiejowie, czwartą lokatę zajęły natomiast
zawodniczki z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Szymiszowie.
10.02.2020 Koncert Charytatywny „Serce dla Mateusza” (Hala
Sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Op.)

Mateusz jest uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Walczy
z nowotworem.
19.02.2020 Spotkanie w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych (Warszawa, siedziba TUW).
Celem
spotkania
było
wypracowanie
stanowiska
kurii związkowej w sprawie zmian w statucie TUW, które będą
przedmiotem negocjacji z kurią udziałową.
21.02.2020 VIII Turniej Piłkarski o Puchar Księdza Prałata Zygmunta
Lubienieckiego.
W turnieju zorganizowanym pod hasłem „Rodzinne
kibicowanie Fair Play” wystąpiły drużyny księży z diecezji
częstochowskiej i opolskiej oraz katecheci Diecezji Opolskiej,
a także zespoły policjantów, samorządowców i nauczycieli
oraz służby więziennej ze Strzelec Opolskich”.

24.02.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
 informację nt. realizacji zabudowy szeregowej;
 analizę wyników ekonomiczno-finansowych za okres
styczeń-grudzień 2019r.;
 informację Zarządu za luty 2020 r.
25.02.2020 Spotkanie z pracownikami Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich (Strzelecka Spółdzielnia Socjalna).
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
27.02.2020 Godzina 15.00 – Obędzie się uroczyste otwarcie ulicy
Strzeleckiej w Dziewkowicach.
28.02.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Planowany porządek posiedzenia obejmuje:
 rozpatrzenie
sprawozdania
finansowego
(bilans)
za rok 2019;
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za
styczeń 2020 r.;
 rozpatrzenie
informacji
o
stanie
przygotowań
do połączenia spółek;
 rozpatrzenie informacji o stanie realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Strzelce Opolskie i Gminy
Jemielnica;
 rozpatrzenie informacji – oceny rocznej sporządzonej
przez Zarząd dla Gminy Jemielnica i Gminy Strzelce
Opolskie z działalności za rok 2019.
29.02.2020 Wieczór
promujący
wiosenną
Opole (Nyski Dom Kultury).

ramówkę

TVP3

 Na początku bieżącego miesiąca – 2 lutego zmarł Alfons Schnura,
Honorowy Obywatel Gminy Strzelce Opolskie, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej I kadencji, radny Rady Miejskiej I, II i III kadencji, pasjonat
historii oddany szczególnie sprawom Ziemi Strzeleckiej, autor książek,
a nade wszystko niezwykle ciepły i lubiany Człowiek.
Pogrzeb śp. Alfonsa Schnury odbył się 7 lutego; pochowany został
na cmentarzu parafialnym.
 Dostojne jubileusze urodzin obchodzili w ostatnim czasie Państwo:

 Maria Obruśnik zam. Szymiszów Osiedle,
 Jan Szopa zam. Rożniątów,
 Pelagia Brol zam. Strzelce Opolskie.
W dniu dzisiejszym 90-te urodziny obchodzi mieszkanka Kadłuba
p. Gertruda Gawlik.

