
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(26 lutego – 26 marca 2020r.) 
SPRAWY RÓŻNE 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ 
KORONAWIRUSA 

Panująca epidemia koronawirusa znacznie zmieniła, a nawet skomplikowała 
codzienny rytm naszego życia.  W ramach działań profilaktycznych, w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się tego niebezpiecznego wirusa podjęte zostały 
następujące działania:  

 ZAMKNIĘTE ZOSTAŁY SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE, 
INSTYTUCJE KULTURY, SPORTU I REKREACJI,  

 ODWOŁANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE IMPREZY ARTYSTYCZNE, 
KULTURALNE, ZAWIESZONA ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI, KLUBÓW, 
BIBLIOTEKI, FILII BIBLIOTECZNYCH I ŚWIETLIC 
Zaplanowane koncerty, spektakle, spotkania, konkursy, warsztaty przełożone będą, w miarę 
możliwości organizacyjno-technicznych na inne terminy. 

 ZAMKNIĘTO DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W 
STRZELCACH OPOLSKICH, CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU 
„STRZELEC”  

 OGRANICZONY ZOSTAŁ DOSTĘP DO INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 
Wystosowany został apel do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie 

Miejskim w Strzelcach Op. oraz podległych mu jednostkach (Gminny Zarząd Obsługi 
Jednostek, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego) do 
minimum.  

Przeorganizowano hol budynku Ratusza oraz wyodrębniono przestrzeń, w której 
odbywa się obsługa petenta, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia.  
Aktualnie Urząd Miejski czynny jest dla petentów od godz. 9.00 do 13.00. Zapraszamy 
wyłącznie w pilnych sprawach. 
Zachęcamy by wcześniej skontaktować się z nami telefonicznie. 

Wszelkie opłaty także można wnosić przelewem, bez konieczności wizyty w kasie 
tut. urzędu.  
Numery rachunków dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego na profilu facebookowym Gminy Strzelce Opolskie. 

 W URZĘDZIE MIEJSKIM I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 
WPROWADZONO DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - zakupiono środki 
dezynfekujące oraz środki higieniczne (maseczki i rękawice ochronne) 

 PRZEPROWADZANA JEST DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH – 
kościołów, placówek oświatowych, gminnych jednostek organizacyjnych. 
Dezynfekcja przeprowadzana jest z wykorzystaniem generatorów ozonu.  

 ODWOŁANA ZOSTAŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., 13 marca kwalifikacja wojskowa 
została zakończona. 



Oznacza to, że osoby, które otrzymały wezwanie utraciło ważność i kwalifikacja 
wojskowa na terenie Gminy Strzelce Opolskie została odwołana. 
Osoby, które miały wstawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w 2020 roku 
zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GOTOWY DO WSPIERANIA OSÓB 
OBJĘTYCH KWARANTANNĄ. 
Osoby objęte kwarantanną, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb (kupić żywności, leków czy ugotować gorącego posiłku) i nie mają możliwości 
uzyskania pomocy ze strony najbliższych, proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 
Pracownicy OPS pełnią dyżury telefoniczne w godzinach od 7.30 do 19.00. 

Istnieje możliwość dostarczenia posiłków i lekarstw osobom, które po kontakcie 
z osobą zarażoną muszą pozostać w domu. 

 W dniu 24 marca zorganizowane zostało w tut. Urzędzie Miejskim spotkanie 
z Prezesami spółek komunalnych: 

- Prezesem SWiK Sp. z o. o.  p. M. Waloszyńskim  
- Prezesem PUKiM Sp. z o.o. – p. H. Nowakowskim  

w przedmiocie gwarancji zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostawy i odbioru 
ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych, jak również działań w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Kopie pism Zarządu SWiK oraz PUKiM – informacje nt. działań podjętych w ramach 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  - W ZAŁĄCZENIU. 

 ZAMKNIĘTE ZOSTAŁY KLUBY TERAPEUTYCZNE 
 OGRANICZONO DZIAŁALNOŚĆ STRZELECKIEGO KLUBU ABSTYNENTA 

Klub pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00 – 17.00. 
Spotkania grup samopomocowych zostały odwołane. 

Szanowni Państwo, 

to trudny czas dla nas wszystkich. Zalecenia, o których jeszcze kilka tygodni temu nie 
pomyślałby żaden z nas - to nasza niespodziewana codzienność. 
Opustoszały ulice, place zabaw, każda rodzina na swój sposób przeorganizowała swoje 
życie. 

Niezwykle cieszą oddolne inicjatywy społeczne - pomysły szycia masek dla szpitali, pomoc 
sąsiedzka czy ogłoszenia o wzajemnym wspieraniu się naszych mieszkańców. Wierzę, że 
będzie ich przybywać. 

Wszyscy musimy przyzwyczaić się do funkcjonowania w nowych realiach. Jednak nikt 
nie określi dziś jak długo to potrwa. Oby nie zabrakło nam cierpliwości. Dla naszego 
wspólnego dobra. 

Niewykluczone, że w kolejnych dniach podjęte zostaną bardziej radykalne decyzje, które 
jeszcze bardziej wpłyną na nasze codzienne życie, ale pamiętajmy o jednym: celem 
nadrzędnym jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznego wirusa.  

Apelujemy o odpowiedzialne podporządkowanie się wszelkim zaleceniom służb, 
bezwzględnie dostosowanie się do wszystkich zaleceń przekazywanych nam przez polskie 
oraz lokalne służby sanitarne i medyczne. 

FINANSE 



 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały 3 Zarządzenia 
finansowe: 
 Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów 
finansowych na rok 2020.  
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem dokonane zostały zmiany: 
w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2020, ustalonym 

Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2020r., 
w szczegółowości dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne 
jednostki;  
 w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w planach 

finansowych pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na 
rok 2020. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 26 lutego 
2020 r.  
 Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.  
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 10.200,00 zł.  
Przesunięcia środków finansowych dokonane zostały na wniosek: Naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Ref. Organizacji oraz Kierownika 
Referatu Rolnictwa i związane są odpowiednio ze: 
 zmianą deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla Urzędu Miejskiego w 2020 r. (zwiększenie ilości pojemników 
na papier); 

 bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej (szkolenia); 
 zmianą sposobu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.  

 Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej. 

Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy celowej ustalonej 
w § 8 Uchwały Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 
18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok, 
przeznaczonej na  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 100.000 zł.  

Rozdysponowanie środków niezbędne było, w związku z podejmowanymi 
działaniami na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.  
Środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostały na zakup niezbędnych środków, 
materiałów i sprzętu (wytrwornice ozonu)                 oraz wykonanie tzw. „śluz 
bezpieczeństwa” dla interesantów,                         stron i pracowników urzędu.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM  

W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

do 28.02.2020  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej. 



Przedmiotem zamówienia jest 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. 
W postępowaniu uczestniczyło 9 firm: 
1. Greg Project Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski 

(Ciechanów) - 151 782,00 zł 
2. Artop Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska (Szczecin) - 

330 870,00 zł 
3. Anta Pracownia Projektowa Dariusz Skrzypczyk (Szamotuły) - 

303 072,00 zł 
4. Pracownia Projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie (Żory) - 

195 434,70 zł 
5. Lab Design and Research Group Sp. z o. o. (Wrocław) - 731 850,00 zł 
6. SM.Architektura Bartosz Smusz (Poznań) - 416 847,00 zł 
7. Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt  Świętokrzyski” 

(Kielce) - 307 500,00 zł 
8. Grzybud Paweł Grzybek (Radomsko) - 149 445,00 zł 
9. Erdom Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego (Strzelce Op.) - 166 

050,00 zł. 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 149.445,00 zł złożyła  
firma Grzybud Paweł Grzybek (97-500 Radomsko; 
ul. Tysiąclecia 10F/120). 
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 19 marca miało miejsce 
podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.  

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ  
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

do 
20.02.2020  

 

Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwa-cyjnych 
urządzeń oświetlenia drogowego własności Gminy Strzelce Opolskie. 

Do złożenia oferty zaproszono 3 firmy: 
1. Zakład Elektro-Instalacyjny Siwiec-Kokoszka S.C. (Strzelce Op.) - 

62 381,00 zł 
2. Zakład Elektryczny Jarosław Sojka (Gogolin) - nie złożył oferty 
3. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu KAJA Sp. z o. o. (Strzelce Op.) 

nie złożył oferty. 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, ofertę złożył jedynie 
Zakład Elektro-Instalacyjny Siwiec-Kokoszka S.C. (Strzelce Op.), 
który zaoferował realizację zadania za cenę 62 381,00 zł. 
Zaoferowana cena uwzględnia następujące ceny jednostkowe: 
 za jeden pkt oświetleniowy: 8,30 zł 
 za mycie 1 lampy: 120 zł. 

Oferta przyjęta została do realizacji.  
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą miało miejsce 2 marca.  



PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

 Świadczenie usługi oświetleniowej na określonych ulicach, placach i drogach 
publicznych na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

Do negocjacji zaproszono TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (Plac Powstańców 
Śląskich 20, 53-314 Wrocław) 

W wyniku negocjacji wynegocjowano cenę 8,95 zł za punkt (netto). 

Umowa na świadczenie usługi oświetleniowej na okres 2 lat zawarta została  z firmą Tauron 
w dniu 28 lutego.  

Jednocześnie TAURON zadeklarował, iż przeznaczy 66.000 zł (33.000 zł na rok) 
na modernizację oświetlenia.  
Zakres oświetlenia, które objęte zostanie modernizacją zostanie uzgodniony z Gminą 
Strzelce Opolskie.  

INWESTYCJE  
ZADANIA W REALIZACJI 

 „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg” - w zakresie dostawy tłucznia. 

Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 140 000 zł. Materiał 
dostarczany jest w terminach uzgodnionych z sołtysami. 

 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace związane z wymianą lub naprawą 
oznakowania pionowego prowadzone są w miarę występujących potrzeb.  
Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000 
złotych. 

 „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 80 000 złotych. W ramach 
zadania usuwane są uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach. 

 „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla w Strzelcach 
Opolskich" - opracowanie dokumentacji projektowej”. Zakres zadania obejmuje 
sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy istniejącej drogi pod 
kątem dostosowania do warunków zwiększonego ruchu kołowego.  
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł.  
Sporządzono projekty wykonawcze w branży drogowej i elektrycznej, trwa opracowywanie 
projektu odwodnienia drogi oraz projektów podziału nieruchomości na potrzeby zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej. Wobec trudności z odprowadzeniem wód opadowych 
z obszaru objętego planowanymi robotami do kanalizacji ogólnospławnej wystąpiono do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię dotyczącą ewentualnego odprowadzenia 
wód na teren zabytkowego Parku Miejskiego. 

  „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - opracowanie 
dokumentacji projektowej” – opracowano dokumentację geologiczną dla planowanych 
robót oraz przygotowano i odebrano koncepcję programowo-przestrzenną inwestycji. 
Dobiegają końca uzgodnienia z operatorami mediów umieszczonych w pasie drogowym 
przebudowywanej drogi. Umowna wartość zadania wynosi 98 400,00 zł. 

 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” - opracowanie 
dokumentacji projektowej.  
Wartość dokumentacji wyniesie 28 290,00 zł.  
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”.  Wartość zadania została określona na 
3 567zł. 

 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21  Strzelcach 
Opolskich”. 
Inwestycja obejmuje 2 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 stropów na poddaszu i w projektowanej serwerowni na I piętrze. 
Wykonano deskowanie dla betonowania stropów oraz wieńców, trwa układanie 
zbrojenia oraz belek wzmacniających stropy.  
Rozpoczęto roboty elektryczne (trwa wykonywanie bruzd pod przewody) oraz roboty 
w zakresie wentylacji i klimatyzacji.  
Przygotowywane są szalunki do wykonania schodów w klatce schodowej technicznej.  
Prowadzone są również roboty murowe. 

 „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.  
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie 7 749,00 zł. 

 „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich – opracowanie 
dokumentacji projektowej” – dokumentacja techniczna obejmuje odcinek wzdłuż ul. 
Brzezińskiej od jej skrzyżowania z ul. Celną                   do skrzyżowania z ul. Ujazdowską.  
Dokumentacja techniczna opracowana zostanie 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. Wartość zadania 
wynosi 8 100 zł. 
 



 „Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 1053340, ul. Wiejskiej w Niwkach” – 
wykonawcą zadania, którego wartość określono na 15 000 złotych będzie firma P.H.U. 
BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

 „Montaż monitoringu w Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce” – 
zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12 997 złotych.  
Wykonawcą zadania jest firma P.H.U. ENA Norbert Mnich z Suchej. 

  „Konserwacja rowu melioracyjnego A3 w rejonie sołectwa Adamowice” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15 932,09 złotych. 
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 
Strzeleckiej. 

 „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach – opracowanie dokumentacji 
projektowej”- Wartość zadania określona została na 5 535 zł. 

  „Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha – opracowanie dokumentacji 
projektowej ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej” – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego za kwotę 3 600 złotych. 

 „Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice – Przysiółek Dolna Lipa – opracowanie 
dokumentacji projektowej”- projekt opracuje Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław 
Kostyra z Szymiszowa za kwotę 3 400 złotych. 

 „Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie 
Osiedlu – opracowanie dokumentacji projektowej” - wykonawcą projektu jest Zakład 
Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z Szymiszowa. Wartość dokumentacji wynosi 
3 600 złotych. 

 „Budowa oświetlenia ul Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej 
w kierunku przejazdu kolejowego) – opracowanie dokumentacji projektowej” – 
autorem projektu będzie Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z Szymiszowa.  
Koszt dokumentacji wyniesie 3 600 złotych. 

 „Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej – opracowanie dokumentacji projektowej” 
– zadanie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego przez Biuro Inżynierskie Marcin 
Smardz z Opola.  
Wartość dokumentacji wyniesie 3 444 złotych. 

 „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania będzie 
firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni. Umowna wartość planowanych do 
wykonania robót wynosi 430 000 złotych. 

 „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji 
projektowej” – wykonawcą zadania jest Pracownia Projektowa Pana Mariusza Pustelnika 
MOSTOPOL Sp z o.o. z Opola. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 30 750 złotych. 

 „Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej w Szymiszowie” – 
w ramach zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, wykonywane jest 
odwodnienie chodnika.  
Wykonawcą robót jest firma PHU BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. Wartość zadania 
wynosi 13.100 złotych. 

  „Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej (etap II) 
w Szymiszowie” – zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość dokumentacji wyniesie 4 920 
złotych. 

 „Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO” w Dziewkowicach” 
- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach 



Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego wykona Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola 
za kwotę 5 658,00 zł. 

 „Oświetlenie ul. Knapika w Szczepanku - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska” 
- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego wykona Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola za kwotę 4 366,50 
zł. 

 „Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Rożniatowie” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykona Biuro Inżynierskie Marcin 
Smardz z Opola za kwotę 3 444,00 zł. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

 „Konserwacja rowu A61” – wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  
Wartość wykonanych robót wynosi 50 000 zł. W ramach zadania umocniono obustronnie 
brzegi rowu na długości 240 metrów. 

  „Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich”- w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej związanej z budową miejsc postojowych.  
Autorem projektu jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź 
z Otmic. Wartość opracowanej dokumentacji wynosi 1 968 zł. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  

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 wynosiła 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.  

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. 
Na dzień 5 maja ogłoszony został na sprzedaż nieruchomości kolejny 
– III ustny przetarg nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej 
ceny wywoławczej w wys. 8.000 zł.  

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 ograniczony był 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 wynosiła 24.500 zł (+23% VAT). 

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.  

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny - III ustny 
przetarg ograniczony, z zachowaniem dotychczasowej ceny 
wywoławczej – 24.500 zł. plus Vat. 
Przetarg ten przeprowadzony zostanie 6 maja. 

PRZETARGI OGŁOSZONE 

08.04.2020 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Dziewkowicach obejmującej działkę nr 537/6 z mapy 4 o 
pow. 0,0056ha. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, 
teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość przeznaczony 
jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

Kształt i parametry działki uniemożliwiają usytuowanie na niej 
zabudowy kubaturowej, dlatego nie może być ona samodzielnie 
zagospodarowana. 
Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich 
nieruchomości stanowiących działki nr 529, nr 530, nr 531 i nr 532, dla 
których działka nr 537/6 może stanowić poprawę warunków 
zagospodarowania. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500 zł (+23% VAT). 

22.04.2020 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki obejmującej 
działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka położona jest na terenie oznaczonym w części jako zabudowa 
mieszkalno-usługowa, w części jako zieleń urządzona mająca stanowić 
zieleńce przyuliczne. 
Na działce nr 411/6 ustanowiona została odpłatna i na czas 
nieoznaczony służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub posiadaczy działek nr 412, nr 411/1 i nr 411/3. 
Z uwagi na fakt, że służebność ustanowiona została na znacznej części 
działki nr 411/6, to korzystanie z niej w sposób racjonalny 
i samodzielny jest niemożliwe. Dlatego przetarg został ograniczony do 



właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 412, nr 
411/1 i nr 411/3, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej 
nieruchomości gminnej. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.500 zł (+23% VAT). 

 3 marca 2020r. przeprowadzony został I pisemny przetarg nieograniczony na 
dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gminnej obejmującej działkę Nr 58 

z mapy 1 o powierzchni 8,9000ha, położonej w Brzezinie. 
W wyznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu zostało złożonych 14 ofert. Oferty 
złożyli:  

1) Piotr Jokiel zam. w Strzelcach Opolskich  
2) Piotr Pogodzik zam. w Niwkach  
3) Grzegorz Janota Gospodarstwo Rolne, Błotnica Strzelecka  
4) Marek Sowa zam. w Dziewkowicach  
5) Manfred Mrohs zam. w Rozmierzy  
6) Jarosław Ploch zam. w Strzelcach Opolskich  
7) Roman Cytera zam. w Strzelcach Opolskich  
8) Paweł Kałuża zam. w Rozmierce  
9) Anita Wilczek zam. w Strzelcach Opolskich  
10) Damian Jońca zam. w Dolnej  
11) Krzysztof Jaskóła zam. w Suchej  
12) Marcin Skoluda zam. w Leśnicy  
13) Jan Piskoń zam. w Strzelcach Opolskich  

14) Joachim Wiesiollek zam. Góra Św. Anny. 
Przeprowadzona weryfikacja ofert wykazała, iż 11 ofert (oferty Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, 
Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12) sporządzonych zostało prawidłowo i 
zawiera wszystkie wymagane dokumenty, zatem dopuszczone zostały do część 
niejawnej przetargu. 
3 oferty (oznaczone Nr 5, Nr 13 i nr 14) nie zawierały oświadczenia o posiadanych 
gruntach dzierżawionych z zasobu gminy Strzelce Opolskie wraz z informacją 
o niezaleganiu w opłatach z tego tytułu, w związku z czym nie zostały dopuszczone do 
części niejawnej przetargu. 
W wyniku szczegółowej analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert 
zawartymi w ogłoszeniu o przetargu, największą liczbę punktów tj. 60 uzyskała oferta 
Nr 3 złożona przez Grzegorza Janota Gospodarstwo Rolne, Błotnica Strzelecka 
ul. Wiejska 12. 
Wobec powyższego Komisja uznała za dzierżawcę nieruchomości gminnej położonej 
w Brzezinie oznaczonej działką nr 58 o pow. 8,9000ha Pana Grzegorza Janotę 
Gospodarstwo Rolne, z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Wiejskiej 12. 

 Nieskutecznym okazał się zorganizowany w dniu 2 marca IV 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, co spowodowało, iż przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 



Mając na uwadze wykazane zainteresowanie przedmiotowym lokalem przez Związek 
Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Opolska, dalsze przetargi nie będą organizowane, 
a lokal zostanie udostępniony na cele statutowe harcerzom. 

 20 marca zawarty został akt notarialny dot. sprzedaży przez Gminę  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.  

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego 18 lutego 2020 r. I ustnego przetargu 
nieograniczonego nieruchomość sprzedana została na rzecz Państwa Barbary i Leszka 
Nowak za cenę 1.780.000 zł + Vat w stawce 23%.  

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 W związku sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemicznym w kraju oraz 

związanymi z tym ograniczeniami w stanie osobowym firm odbierających odpady, 
niektóre gminy oraz sąsiadujący z nami Międzygminny Związek Czysty Region 
wdrożyły specjalne procedury związane z odbiorem odpadów.  
Czysty Region 17 marca nie odbiera odpadów selektywnych z zabudowy jednorodzinnej. 
Wszystkie mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały 
wstrzymane do odwołania. 
Kielce zorganizowały odbiór w godzinach późnowieczornych i nocnych, żeby ograniczyć 
do minimum kontakt pracowników z osobami postronnymi. 
W gminie Strzelce Opolskie odbiór odpadów odbywa się wg harmonogramu, jednakże 
otrzymaliśmy informację od konsorcjantów, że w związku z ograniczeniami w stanie 
osobowym załogi obsługującej instalację, jak również odbierających odpady, w obawie 
o zdrowie i życie pracowników obu firm, chcą ograniczyć przyjęcie na instalację 
odpadów selektywnych pochodzących z nieruchomości jedno-rodzinnych.  
Trzeba jednak wziąć pod uwagę sytuację, gdy jeden z pracowników związanych z odbiorem 
odpadów zachoruje wówczas pozostali pracownicy zostaną poddani kwarantannie. 
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji odbiór odpadów na terenie gminy Strzelce 
Opolskie może zostać wstrzymany całkowicie. 

 Branża odpadowa zaapelowała do władz centralnych, w tym Ministerstwa Klimatu 
o specjalne uregulowania, które w sytuacji epidemiologicznej w kraju maksymalnie 
zabezpieczą cały łańcuch gospodarki odpadami, od momentu odbioru z nieruchomości, do 
momentu unieszkodliwiania. 
Ministerstwo poinformowało, że prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi sektora 
gospodarki odpadami rozpoczęły się w resorcie zanim w Polsce został ogłoszony stan 
zagrożenia epidemiologicznego. 

ROLNICTWO  
 Dzień sołtysa 

W dniu 11 maca obchodzono Dzień Sołtysa. 
Podczas spotkania, sołtysom podziękowano za współpracę i godne reprezentowanie gminy 
wśród mieszkańców. 

 Ptasia Grypa 
W związku ze stwierdzeniem wystąpienia w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim 

(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. Nie stwierdzono dalszego 
rozprzestrzeniania się choroby. 

 Program usuwania folii rolniczych 
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”. 
Po przyjęciu na dzisiejszej sesji zmian w budżecie gminy, możliwe będzie podpisanie 
stosownej umowy na dofinansowanie zadania i przeprowadzenie procedur ustanowienia 
regulaminu i przygotowania projektów umów z rolnikami. 

 Zebrania w sołectwach 
Zaplanowane w terminach 10 marca - 1 kwietnia zebrania w sołectwach zostały 

odwołane bądź przełożone na inne terminy.  
Odwołano również wszystkie uroczystości i wydarzenia zaplanowane w sołectwach.  

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
Mimo wcześniejszych planów uroczystego podpisania umowy między Gminą 

a Urzędem Marszałkowskim, umowy te zawarte zostaną w sposób korespondencyjny.  
Zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będą możliwe do realizacji od 
początku kwietnia. 

OŚWIATA 
 Unieważniony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
2). 
Opolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele organizacji związkowych 
poinformowali o odmowie oddelegowania przedstawicieli do pracy w komisji 
konkursowej. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, organ 
prowadzący może unieważnić konkurs z powodu innych nieprawidłowości, które 
mogły mieć wpływ na wynik konkursu, a taką właśnie nieprawidłowością jest brak 
możliwości powołania komisji konkursowej w wymaganym składzie. 

Sprawę reguluje Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 marca 
2020 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.  

INNE WYDARZENIA 
27.02.2020 Otwarcie – po przeprowadzonej modernizacji - ulicy Strzeleckiej w 

Dziewkowicach. 
Modernizacja ul. Strzeleckiej zrealizowana została przez Gminę w ramach 
zadania pod nazwą.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Strzeleckiej 
w Dziewkowicach” z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg 
Samorzą-dowych. 
Zadanie realizowane było w okresie październik 2019 r. – styczeń 2020 r. 
Koszt całkowity zadania to 2.148.000 zł, w tym dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.128.507,86 zł. 
Zakres rzeczowy inwestycji: 
 jezdnia asfaltowa o długości 550 m i szerokości 5,0 m 
 chodnik z kostki betonowej 



 zjazdy i dojścia do furtek 
 odwodnienie (system kanalizacji, separator, zbiornik retencyjny) 
 przebudowa sieci elektroenergetycznej 
 budowa sieci wodociągowej długości 570 wraz z przyłączami. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSKOM” 
Robert Białdyga - wykonawca generalny 
Projektant: SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski spółka jawna. 

28.02.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 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. 

 










