
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 

(24 czerwca – 29 lipca 2020r.) 

FINANSE 

➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało 6 Zarządzeń 

finansowych: 

1) Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów 

finansowych na rok 2020.  

Zarządzenie oraz wprowadzone nim zmiany w budżecie gminy stanowią konsekwencję 

Uchwały Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 

czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce 

Opolskie na 2020 r. 

2) Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 95.550,00zł w Dz. 751 – 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, co stanowi konsekwencję przyznanych 

dotacji, przeznaczonych odpowiednio na: 

✓ 89.550,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych 

komisji wyborczych; 

✓    6.000,00 zł – na sfinansowanie zadań wyborczych związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r. 

3) Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020r.  

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 65.500 zł. Przesunięcia 

środków finansowych dotyczą odpowiednio Działów: 

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (10.000,00 zł) 

DZ. 710 – DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA (10.700,00 zł)  

Zmiany w planie wydatków w obrębie ww. Działów na łączną kwotę 20.700 zł dokonane 

zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. 

a związane są m.in. z: 

✓ zakupem oprogramowania związanego z funkcjonowaniem platformy do zamówień 

publicznych; 

✓ rozliczeniem odpisu ZFŚS; 

✓ bieżącym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego. 

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA-ROWA 

(16.000,00 zł) 

Przesunięcia dokonane na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Wojskowych związane są z koniecznością pokrycia kosztów przeglądów obiektów 

budowlanych OSP oraz sprzętu pożarniczego.  

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (28.800 zł)  

Przesunięcia środków w ramach ww. Działu dokonane zostały na wniosek Kierownika 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i związane są odpowiednio z: 



➢ koniecznością wykonania prac porządkowych oraz naprawy uszkodzeń po nawałnicy, 

która przeszła nad Opolszczyzną w dniu 13 czerwca 2020 r. 

➢ koniecznością serwisowania i utrzymania miejskiej sieci monitoringu jakości 

powietrza zamontowanej na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

Obecnie funkcjonuje 30 czujników (25 stacjonarnych i 5 mobilnych) rozmieszczonych 

na terenie gminy. 

Koszt miesięczny utrzymania jednego czujnika wynosi 123,00 zł. Dotychczas utrzymanie 

czujników finansowane było ze środków zewnętrznych w ramach projektu „EkoLogika”. 

4) Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku  ze zmianą dotacji celowych. 

 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł w Dz. 801 – 

OŚWIATA I WYCHOWANIE, co związane jest z otrzymaną przez gminę dotacją, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą  Nr 180/2015 

Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 

190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 

26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  

5) Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 235.561,59 zł, co stanowi skutek 

otrzymanych przez gminę dotacji: 

KWOTA 

DOTACJI 

(PLN) 

 

PRZEZNACZENIE 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  

63.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, 

opłacania składek  na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części 

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 

147 ust. 7 tej ustawy 

24.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 

121 ust. 3a 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 2020. 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  

131.735,00 

 

 

środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego 

głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w 2020 r. 

16.826,59 

 

dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy 

społecznej, w tym: 



✓ 3.661,59 zł - dotacja celowa na III kwartał przeznaczona                                       

na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla obiorów 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 

 

✓ 2.795,00 zł - środki przeznaczone na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy 

o pomocy społecznej. 

✓ 10.370,00 zł – środki przeznaczone na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie  

z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

235.561,59 zł OGÓŁEM 

6) Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok. 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę   

41.030,60 zł (w tym 38.521,85 w części dot. zadań własnych oraz 2.508,75 w części dot. 

zadań zleconych). 

Zmiany w planie wydatków dotyczą 3 Działów: 

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA  

Przesunięcia środków na łączną kwotę 16.260,00 zł dokonane na wniosek Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają z urealnienia planu finansowego jednostki. 

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA  

Zmiana w tym zakresie na kwotę 22.261,85 zł dokonana została na wniosek Kierownika 

Referatu Rolnictwa, związana jest ze zmianą sposobu realizacji zadania, w ramach 

funduszu sołeckiego, przez sołectwo Nowa Wieś. Wydatek inwestycyjny będzie dotyczył 

modernizacji boiska sportowego. 

DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

Przesunięcie dot. kwoty 2.508,75 zł, dokonane zostało na wniosek Kierownika Referatu 

Organizacji, a związane jest z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca oraz ponownego 

głosowania w dniu 12 lipca. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM  

W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

12.06.2020 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

„EKO BOX” w Szymiszowie. 

W postępowaniu złożona została 1 oferta – Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich. 

Spółka zaoferowała realizację zadania za cenę 508 418,63 zł. 

Oferta przyjęta została do realizacji - 29 czerwca podpisana została 

umowa w sprawie realizacji zadania. 



03.07.2020  Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym 

IX Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2021 roku, Odbiorcom 

Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii 

elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997  r. Prawo Energetyczne. 

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 386 

Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.  

Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 493, natomiast łączne 

szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE 

objętych zamówieniem wynosi ok. 62,4 GWh. 

Postępowanie zostało unieważnione. 

Komisja przetargowa dokonała, w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia 

i SIWZ, otwarcia ofert, złożonych w formie elektronicznej. W terminie tym, 

system informatyczny, z którego korzysta Zamawiający wykazał, że                                      

w postępowaniu zostały złożone trzy oferty, przy czym jedna z nich została 

wycofana przed upływem terminu składania ofert. Zatem dokonano 

otwarcia i odczytania dwóch złożonych ofert.  

Jednocześnie z informacji zapisanych na miniPortalu wynikało, że zostały 

złożone cztery oferty (w tym jedna wycofana, o której mowa powyżej). 

Wobec tego Zamawiający próbował wyjaśnić przedmiotową rozbieżność 

pomiędzy miniPortalem a systemem SIDAS funkcjonującym w Urzędzie. 

Biuro informatyczne dokonało kilkukrotnego sprawdzenia, czy system 

odnotował wpłynięcie czwartej oferty – ostatnie sprawdzenie tuż przed 

rozpoczęciem „sesji otwarcia ofert”. Nie stwierdzono wpłynięcia tej oferty.  

Ponadto nawiązano telefoniczny kontakt z obsługą miniPortalu gdzie 

uzyskano informację, że informacje w zakładce „Lista złożonych ofert” nie 

dowodzą bezpośrednio, że wskazana tam oferta została przesłana na adres 

ePUAP Zamawiającego, np. w wyniku wskazania przez Wykonawcę 

niewłaściwego (innego) adresu. 

Zatem w chwili upływu wyznaczonego terminu na otwarcie ofert 

Zamawiający dysponował jedynie trzema ofertami (w tym jedną wycofaną).  

Przed zakończeniem czynności otwarcia ofert, Komisja raz jeszcze 

sprawdziła i po upewnieniu się, że system jej nie wykazuje, została 

zakończona sesja otwarcia.  

Tuż po zakończeniu sesji otwarcia ofert komisja przetargowa otrzymała 

informację o wpłynięciu do zamawiającego oferty firmy Energa Obrót S.A. 

Z niewiadomych przyczyn technicznych system informatyczny 

zamawiającego odebrał wysłane dokumenty (ofertę) z dużym opóźnieniem.  

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających zamawiający 

stwierdził, że przedmiotowa oferta wpłynęła do zamawiającego w terminie 

(godz. 9.43), a tym samym przyczyna braku możliwości otwarcia 

przesłanych plików leży po stronie Zamawiającego. 

Zgodnie z ugruntowaną interpretacją nie jest możliwe wznowienie lub 

powtórzenie zakończonej sesji otwarcia ofert.  

W zaistniałej sytuacji, postępowanie obarczone było niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i jako takie 



zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

     W związku z powyższym wszczęte zostało ponowne postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, w przypadku 

którego termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia.  

05.08.2020  Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 

w Strzelcach Opolskich – zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół budynku 

byłej szkoły przy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.  

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę drogi p.poż. 

i dojazdowej do budynku użyteczności publicznej z kostki betonowej, 

ciągów pieszych, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem oraz 

oświetlenia ulicznego. 

 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

zapytanie 

ofertowe 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie w roku 2020. 

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Strzelce Opolskie, z dachów i pryzm oraz transport 

i zdeponowanie odebranych materiałów na odpowiednim składowisku 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów. 

Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zwierających azbest z 16 

dachów budynków gospodarczych i 2 altan (ok. 1 460 m2, 16,06 Mg) oraz 

z 19 pryzm (ok. 1 460 m2, 15,62 Mg) znajdujących się na terenie gminy 

Strzelce Opolskie oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów 

W wyznaczonym terminie składania ofert na przetarg złożone zostały 

2 oferty. Oferty złożyły firmy:  

1) Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. ul. Marynarska 15; Warszawa, cena 27 

428,54 zł. 

2) Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o. o. sp. k. ul. Szklana 20; 43-300 

Bielsko-Biała, cena 23 684,56 zł. 

Korzystniejszą ofertę na kwotę 23 684,56 zł przedstawiła firma Logistyka 

Odpadów Azbestowych Sp. z o. o. sp. k.  

Oferta przyjęta została do realizacji - 6 lipca zawarta została umowa 

z wykonawcą. 

zapytanie 

ofertowe 

Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Opolskie” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 grudnia 2016 wraz z opracowaniem 

sprawozdania z realizacji planu. 

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych BEI (Baza emisji 

CO2), opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Strzelce Opolskie oraz opracowanie sprawozdania z realizacji 

obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Procedura w realizacji. 

W postępowaniu złożonych zostało 10 ofert:  

1. Polska Grupa Konsultingowa S.A., Bydgoszcz, 16 113,00 zł; 

2. Energoekspert Sp. z o. o., Katowice, 54 735,00 zł; 

3. Atmoterm S. A., Opole, 48 585,00 zł; 



4. Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Czupryn Paweł, 

Ustroń, 35 923,00 zł; 

5. CKSP Sp. z o. o., Warszawa, 38 000,00 zł; 

6. Energia dla Miast Sp. z o. o., Mikołów, 9 750,00 zł; 

7. ATsys.pl Sp. z o. o. Sp. K., Katowice, 14 760,00 zł; 

8. REFUNDA Sp. z o. o. Sp. K., Wrocław, 36 775,77 zł; 

9. Ekolog Sp. z o.o., Poznań, 10 100,00 zł; 

10. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa,  

32 500,00 zł. 

zapytanie 

ofertowe 

Opracowanie przeglądu/aktualizacji granic i obszaru „Aglomeracji 

Strzelce Opolskie” 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu dokumentacji 

pozwalającej na wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji Strzelce Opolskie. 

W wyznaczonym terminie składania ofert (28 lipca, do godz. 10.10) nie 

została złożona żadna oferta. 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg” – 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 zdania 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. 

• „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - opracowanie 

dokumentacji projektowej” – opracowano dokumentację geologiczną dla planowanych 

robót oraz przygotowano i odebrano koncepcję programowo-przestrzenną inwestycji. 

Umowna wartość zadania wynosi 98 400,00 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. 

• „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach 

Opolskich” – 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. 

W wykonanym szybie windy trwa montaż dźwigu osobowego. 

Realizacja klatki schodowej technicznej wokół szybu windy dobiega końca. Prowadzone są 

również roboty murowe, także sucha zabudowa, w szczególności w węzłach sanitarnych na 

parterze i poddaszu.  

Na I i II trwa układanie glazury w sanitariatach. 

Prowadzona jest wymiana okien. 

Wykonano przestrzenną konstrukcję stalowa na poddaszu będącą podstawą do wydzielenia 

auli na poddaszu – dobiega końca jej obudowa płytami K-G z funkcją p-poż.  

Wykonano przyłącze teletechniczne do budynku, trwa realizacja przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

• „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.  

• „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 zostanie opracowany za kwotę 3 400 złotych. 

• „Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie 

Osiedlu – opracowanie dokumentacji projektowej” – wartość dokumentacji wyniesie 

3 600 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ul Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku 

przejazdu kolejowego) – opracowanie dokumentacji projektowej” – koszt dokumentacji 

wyniesie 3 600 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej – opracowanie dokumentacji projektowej”. 

Zadanie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3 444 złotych. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – umowna wartość planowanych 

do wykonania robót wynosi 430 000 złotych. 

• „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji 

projektowej” – wartość zadania wynosi 30 750 złotych. 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy 

ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - opracowanie dokumentacji 

projektowej”. 

Wykonawcą zadania jest firma: GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska. Wartość 

zadania została ustalona na kwotę 149 445 zł.  

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 230/91 w Strzelcach 



Opolskich. Budynki cztero-kondygnacyjne – jeden budynek podpiwniczony, drugi z garażami 

na kondygnacji podziemnej. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej w przedziale od 50 

do 75 m². 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

− opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, 

− sporządzenie projektów budowlanych  

− wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

• „Poprawa odwodnienia ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wynosi 8 800 zł. 

• „Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej” - w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej. 

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykona Zakład Usług 

Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z siedzibą w Szymiszowie za kwotę 3 400 zł. 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie”. 

Zadanie obejmuje swym zakresem dwukrotne wykoszenia i opryski rowów. Umowna 

wartość zadania wyniesie 27 900 zł. 

• „Przebudowa ul. Różanej w Suchej” – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej.  

Autorem projektu będzie Biuro Rachunkowo-Projektowe GROSIK z Otmic.  

Wartość zadania została ustalona na 4 029,48 zł. 

• „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Osieku” – wykonawcą robót jest OLS Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa z Lublińca.  

Zadanie zostanie zrealizowane za 32 637,68 zł. 

• „Przebudowa ul. Karola Miarki w Szymiszowie” – wykonawcą robót jest OLS sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa z Lublińca.  

Umowna wartość zadania wynosi 48 188,02 zł. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

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

obiektu do sezonu” – wykonawcą zadania, którego wartość wyniosła 59 347,50 zł była Firma 

Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch z Jemielnicy. 

• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” – zadanie wykonała firma ReZNAK z Opola. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 54 667,20 zł. 

• „Budowa oświetlenia placu zabaw na osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – 

opracowanie dokumentacji projektowej” – projekt wykonało Biuro Inżynierskie Marcin 

Smardz z Opola. Wartość zadania została wyniosła 3 567zł. 

• „Oświetlenie ul. Knapika w Szczepanku - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska” 

- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego wykonało Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola za kwotę 4 366,50 

zł. 

• „Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Rożniątowie” - w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonało Biuro Inżynierskie Marcin 

Smardz z Opola za kwotę 3 444,00 zł. 

• „Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO” w Dziewkowicach” - 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane za kwotę 



5 658,00 zł w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego wykonało Biuro Inżynierskie 

Marcin Smardz z Opola. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” - opracowanie 

dokumentacji projektowej.  

Projekt wykonała firma „PRONASAN” z Tarnowa Opolskiego za kwotę 28 290,00 zł. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy 

ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” - opracowanie dokumentacji 

projektowej”.  

     Projekt wykonała firma „PRONASAN” z Tarnowa Opolskiego za kwotę 28 290,00 zł. 

• Dobiega końca realizacja zadania - niezwykle ważnego z punktu widzenia uczestników 

ruchu drogowego, ale także mieszkańców - dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 409 ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich.  

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi na długości ok. 1,5 km, wykonano 

chodniki, ciągi rowerowe, oświetlenie w technologii LED a także system odprowadzania 

i zagospodarowywania wód opadowych. 

Na przejściach dla pieszych zastosowano azyle dla pieszych oraz dedykowane oświetlenie.  

Wykonane zostały miejsca postojowe w rejonie ogródków działkowych, a także wybudowano 

nowy parking przy ul. Gogolińskiej 17 – 21a. 

Obecnie prowadzone są roboty związane z profilowaniem rowów odwadniających, 

montowane jest oznakowanie pionowe. 

W dniach 3 i 4 sierpnia przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego.  

Jednym z niezwykle ważnych elementów inwestycji mających wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Gogolińskiej, Bursztynowej i Braci Prankel jest 

wykonane rondo. Rozwiązanie takie poprawi płynność przejazdu przez skrzyżowanie.  

Mając na uwadze aspekt estetyczny, z inicjatywy Gminy Strzelce Opolskie rondo zamiast 

obsiania trawą zostanie obsadzone trwałą szatą roślinną. Zaproponowano obsadę wyspy na 

rondzie wieloletnimi bylinami w postaci miskanta chińskiego, śmiałka darniowego 

i kocimiętki.  

Zaletą proponowanej roślinności jest jej trwałość, wysoka odporność na obecnie panujące 

warunki klimatyczne tj. suszę, jak i wysokie zasolenie. Byliny wymagają niewielkiej 

pielęgnacji – przycięcia - jedynie raz w roku, a zastosowana agrowłóknina uchroni przed 

rozrostem chwastów. Dzięki zaproponowanej obsadzie osoby wjeżdżające do Strzelec 

Opolskich witać będzie zielono-fioletowa kompozycja nowoczesnych nasadzeń. 

Na 19 sierpnia 2020 roku (godz. 14) planowane jest oddanie inwestycji do 

użytkowania.  

FUNDUSZE POMOCOWE  

➢ 1 lipca Gmina Strzelce Opolskie otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania na 

projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie  Strzelce Opolskie”, złożony na 

konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, 

Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.  

Całkowite koszty projektu oszacowane zostały na 606 968,59 zł, w tym dofinansowanie 

w wys. 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 zaplanowane jest na marzec 2021r. 

Partnerem projektu jest Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich.  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

08.07.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej 

działką nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym 

o pow. użytkowej 258,32m² oraz budynkiem gospodarczym.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

teren, na którym położona jest działka nr 112/1 oznaczony jest jako teren 

zabudowy usługowej (usługi komercyjne i bytowe).  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400.000 zł. 

Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. 

o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.  

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostało wpłacone 

żadne wadium - z uwagi na brak osób chętnych do nabycia 

nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

     Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny - II ustny 

przetarg nieograniczony na dotychczasowych warunkach, z ceną 

wywoławczą 400.000 zł.  

Przetarg ten odbędzie się w dniu 30 września br. 

PRZETRAGI OGŁOSZONE: 

02.09.2020  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych 

położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej. 

lp.  nr działki, z mapy  

powierzchnia 

cena wywoławcza netto 

1. 985/19 z mapy 3 

pow. 0,0908 ha 

 

54.000 zł 

2.  985/20 z mapy 3 

pow. 0,0893 ha 

53.000 zł. 

Ustalony w przetargu nabywca będzie miał obowiązek zapłaty całej 

wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 

23%. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działki przeznaczone są pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

03.09.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i 

ul. Opolskiej, obejmującej działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha. 

Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem 

nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym 

poniżej poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona jest 

nieruchomość oznaczony jest jako teren zabudowy usługowej 

(przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności 

publicznej, parkingi terenowe i wielopoziomowe podziemne                                  

i nadziemne). 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, 

wyznaczona do sprzedaży nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, 

gdyż od pierwszego zasiedlenia do jej sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 

2 lata.  

➢ Wynikiem negatywnym – z uwagi na brak zainteresowanych – zakończył się ogłoszony na 

dzień 7 lipca, II ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu 

użytkowego położonego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6/1 w Strzelcach 

Opolskich. 

Przedmiot przetargu stanowił lokal składający się z 3 pomieszczeń o ogólnej pow. użytkowej 

94,66m2. 

W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa, niekolidująca z funkcją 

mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier. 

Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 wynosiła 20zł + 23% VAT. 

Kolejny – III ustny przetarg nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu, na 

dotychczasowych warunkach, z czynszem wywoławczym w wysokości 20zł/m² + 23% 

VAT ogłoszony został na dzień 31 lipca.   

INICJATYWY GOSPODARCZE  

➢ Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego na koniec II kwartału 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji, na podstawie danych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy według stanu na dzień 24 lipca 2020 r. 

Ww. dane mogą jeszcze zostać skorygowane przez Główny Urząd Statystyczny. 

W gminie Strzelce Opolskie liczba bezrobotnych wynosi 706, i w porównaniu do czerwca 

ubiegłego roku zwiększyła się o 148 osób. 

➢ W ostatni weekend czerwca w strzeleckim parku odbył się Zlot Food Trucków.  

Z 15 samochodów serwowano dania z całego świata. 

Podczas imprezy - współorganizowanej bezkosztowo przez Urząd Miejski – mieszkańcom 

rozdawano ulotki o aktualnych zasadach gospodarowania odpadami. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

➢ Kontynuowana jest realizacja Gminnego Programu dotacji „Oddychaj bez smogu”. 

POWIAT VI’2019 VI’2020 

brzeski  7,7 % 9,1% 

głubczycki 8,7 % 10,5% 

kędzierzyńsko-kozielski  6,7 % 7,9% 

kluczborski 6,8 % 8,4% 

krapkowicki 4,8 % 6,3% 

namysłowski  7,3 % 8,9% 

nyski  6,9 % 9,0% 

oleski 3,7 % 4,8% 

opolski  5,4 % 7,1% 

prudnicki 8,4 % 10,1% 

strzelecki  4,8 % 5,6% 

 

miasto Opole    2,8 % 3,5% 

 

województwo opolskie 5,6 % 6,8% 

 

Polska 5,3 %     6,1% 



W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zawarto 13 kolejnych umów dotacji na 

łączną kwotę 32.500 zł. 

Od początku roku zawartych zostało 30 umów na łączną kwotę 75 000 zł. 

Wymianę starych pieców węglowych na nowe źródło ogrzewania zakończyło w ostatnim 

czasie 4 wnioskodawców, 

Do dnia 28 lipca wypłacono w ramach dotacji kwotę 26 828,86 zł. 

ROLNICTWO 

➢ W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zwrócono się do sołtysów z apelem 

o niewydatkowanie pewnej puli środków w ramach przydzielonych im limitów, 

w szczególności na działania o charakterze kulturalnym. 

Odzew spotkał się ze zrozumieniem sołtysów, w konsekwencji czego, w bieżącym roku nie 

odbędzie się wiele lokalnych festynów i pikników.  

Sołectwa intensywnie realizują jednak szereg projektów i działań dotyczących estetyki 

wsi, bieżącego utrzymania terenów zielonych oraz remontów i mniejszych inwestycji. 

Z większych działań wykonano m. in. 

✓ modernizację rowu w sołectwie Adamowice,  

✓ doposażono w sprzęt nowe pomieszczenie sołeckie w Płużnicy wielkiej,  

✓ wymieniono okna w świetlicy oraz zamontowano monitoring w Rozmierce,  

✓ odremontowano budynek wiejski w Kadłubie-Wsi,  

✓ odremontowano pomieszczenie sołeckie w Warmątowicach.  

Doposażano też świetlice i kluby wiejskie, a także stworzono nowe miejsca służące poprawie 

estetyki wsi w Niwkach, Grodzisku, Szymiszowie-Wsi. 

➢ W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja przed komisją konkursu „Piękna Wieś 

Opolska” projektu „Kadłubska Zagroda” zrealizowanego przez sołectwo Kadłub-Wieś, 

a zgłoszonego na konkurs w kategorii Najlepszy projekt odnowy wsi. 

     W przyszłym tygodniu komisja będzie wizytować Grodzisko, naszego reprezentanta 

w kategorii Najpiękniejsza Wieś.  

Rozstrzygnięcie konkursu poznamy prawdopodobnie pod koniec wakacji. 

➢ Trwa organizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który zaplanowano na wrzesień-

listopad 2020 roku. 

     Gminne Biuro Spisowe w Strzelcach Opolskich przeprowadziło rekrutację 

kandydatów na rachmistrzów spisowych. Zgłosiło się 10 osób, które w najbliższych dniach 

przejdą szkolenia i przystąpią do egzaminu, po którym najlepsi z nich zostaną rachmistrzami 

spisowymi. 

Rozpoczęto również kampanię informacyjną dotyczącą Spisu, której głównym celem 

jest zachęcenie rolników do spisania się przez Internet, zgodnie z hasłem przewodnim 

kampanii „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”. 

➢ Trwa intensywna realizacja zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

W celu dopełnienia wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem przez Urząd 

Marszałkowski a dotyczących realizacji zadań, prowadzone są procedur wyłaniania 

wykonawców i dostawców materiałów. 

Dotychczas zrealizowano zadania w sołectwach: 

✓ Farska Kolonia – zakupiono zestawy stołów i ław ogrodowych z zadaszeniami 

✓ Płużnica Wielka - wyposażono w meble kuchenne pomieszczenie sołeckie,  

✓ Szczepanek - wykonano system odprowadzenia wód deszczowych z dachu centrum 

kulturalnego, 

Zakupiono również materiały do remontu pomieszczeń świetlicy w sołectwie Mokre 

Łany. 

➢ Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, a także 

w oparciu o uchwałę nr XLV/342/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 



2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Strzelce Opolskie 

środków stanowiących fundusz sołecki, przygotowano i przekazano sołtysom informację 

o wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw. 

Największe sołectwa naszej gminy otrzymają do dyspozycji kwotę bliską 44 tys. zł, 

a najmniejsze 13 tys. zł. 

Łączna kwota środków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok     to 854 133,12 zł. 

OŚWIATA 

➢ Doposażone zostały pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych w Kadłubie 

oraz w Suchej. 

Środki na ten cel w kwocie 117.672 zł pochodzą ze zwiększenia części oświatowej 

subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka i chemia). 

➢ W ramach akcji LATO 2020, w dniach 29 czerwca – 10 lipca odbywały się Półkolonie 

„WESOŁE WAKACJE W MIEŚCIE”. 

W zrealizowanych, w ramach półkolonii, zajęciach sportowych, animacyjnych, zabawach 

i quizach uczestniczyło 46 dzieci w wieku od 7 do 10 lat.  

Organizatorem półkolonii było Strzeleckie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji 

Lokalnej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek. 

POMOC SPOŁECZNA 

➢ 30 czerwca 2020 r. zakończyła się realizacja Projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” wykonywanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. 

W ramach Projektu osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, dowożone 

były gotowe obiady sporządzane przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną. 

Obiady były bezpłatne, a dziennie korzystało z nich około 120 osób.  

Według informacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, na chwilę obecną 

nie przewiduje się kontynuacji projektu. 

➢ Kontynuowana jest pomoc osobom przebywającym w kwarantannie domowej z powodu 

pandemii COVID-19. 

Osoby takie są zgłaszane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji przez Opolski Urząd 

Wojewódzki. 

W m-cu lipcu pomoc w formie robienia zakupów i dowożenia zakupionych artykułów 

udzielana była 11 osobom.  

➢ Od 1 lipca 2020 r.  przyjmowane są wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”  

     Wymienione świadczenie to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. 

Do dnia 28 lipca, rodzice i opiekunowie złożyli 950 wniosków online, z czego 927 

zostało już rozpatrzonych i załatwionych. 

Świadczenie dotychczas przyznano dla ponad 1310 dzieci. 

Dla 600 dzieci wypłata na łączną kwotę 180.000 zł, została już zrealizowana. Kolejna wypłata 

będzie przygotowana do 30 lipca br. 



     Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia Wnioski na rok 

szkolny 2020/2021, mogą być składane  

do 30 listopada 2020 r.  

Docelowo prognozuje się objąć tą formą pomocy około 3500 uczniów. 

KULTURA 

➢ W związku z trwającymi wakacjami, w lipcowej ofercie Strzeleckiego Ośrodka Kultury 

przeważają zajęcia, wycieczki i spektakle skierowane do dzieci i młodzieży. 

30.06.2020 „Park Przygód i Atrakcji” – wycieczka do Wilkowic 

2, 3, 8 oraz 

10 lipca 

„Strzelce w rysunku” - Plenerowa Akcja Plastyczna – wykonywanie 

rysunków zabytków Ziemi Strzeleckiej 

7.07.2020 ”Skrzydlaty Odlot” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 

„Teatru Kultureska” (sala widowiskowa SOK) 

14.07.2020 Wytwórnia Kultury Nauki i Zabawy – „Bajka Pana Kleksa”  (wycieczka 

do Katowic) 

13.07 – 

22.07. 

 

25 Ogólnopolski Plener Malarski (Góra Św. Anny) 

Wernisaż prac powstałych podczas pleneru planowany jest w Strzeleckim 

Ośrodku Kultury jesienią. 

21.07.2020   „Gród Rycerski w Byczynie” – wycieczka 

28.07.2020 „Turu. W pogoni za sławą” – wyjazd na seans filmowy do Kina ”Chemik” 

w K-Koźlu.  

Ponadto: 

➢ w lipcowe środy i niedziele (w dniach 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 lipca), w ramach 

„Wakacyjnego Kina Bajkowego” prezentowane były seanse filmowe dla dzieci; 

➢ z początkiem czerwca w Strzeleckim Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich rozpoczęła 

się realizacja warsztatów artystycznych „Folkowanie na bis”. 

Zajęcia obejmujące ceramikę i szydełkowanie prowadzone są przez twórczynie ludowe 

a realizowane będą do października. 

➢ w ramach projektu "Emocje w kadrze fotografii zatrzymane" realizowane są warsztaty 

teatralne oraz warsztaty fotograficzne. 

Warsztaty teatralne prowadzone są od 16 czerwca i realizowane będą do końca 

października.  

Natomiast warsztaty fotograficzne rozpoczęły się 1 lipca. Ich realizacja potrwa do końca 

września. 

SPORT 

➢ Rozstrzygnięte zostały nabory wniosków w trybie konkursowym na realizację zadań 

z zakresu sportu: 

a) zadanie pn. „Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału 

w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.” 

Całkowita wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania 

wynosiła do 133.750 zł. 

KLUB/ STOWARZYSZENIE Przyznana kwota 

dotacji 

(w zł.) 

Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka 

 

               25.800 

Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica Strzelecka                10.800 



Klub Sportowy Dziewczęca Akademia Piłki Nożnej                  7.300 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Rozmierz                   3.200 

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie                 51.500 

Ludowy Klub Sportowy „Rzemiosło” Dziewkowice                   9.400 

 Ludowy Klub Sportowy „Adamietz” Kadłub                   7.000 

Klub Sportowy „Młodzik” Strzelce Opolskie                   5.250 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kalinów – Kalinowice                   3.200 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH DOTACJI                       123.450 

b) zadanie pn. „Propagowanie piłki siatkowej poprzez szkolenia i udział w rozgrywkach, 

w turniejach i zawodach sportowych na terenie całego kraju.” 

Całkowita wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania 

wynosiła nie więcej niż 110.000 zł. 

Lp.  KLUB/ STOWARZYSZENIE Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

1 Stowarzyszenie ZAKSA 

 - Strzelce Opolskie 

             100.000 

2 Uczniowski Klub Sportowy  

 Strzelce Opolskie 

                10.000 

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH DOTACJI OGÓŁEM                      110.000 

➢ Z dniem 3 lipca rozpoczął się sezon letni na pływalni odkrytej w Strzelcach Op.  

W tym samym dniu otwarta została pływalnia Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

„Strzelec” w Strzelcach Op.  

Pływalnia odkryta czynna jest w dni powszednie i święta w godz. 10.00 – 18.00 

(w upalne dni dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin otwarcia obiektu do godz. 20.00). 

Obiekt czynny będzie do 31 sierpnia br. 

Ceny biletów utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie: 

RODZAJ BILETU CENA CENA PO GODZ. 16.00 

bilet normalny 4 zł  

 

50% odpłatności 

bilet ulgowy 2 zł 

osoby niepełnosprawne 2 zł 

dzieci do lat 5  

oraz emeryci  

i renciści 

bezpłatnie 

Natomiast z krytej pływalni w okresie wakacyjnym tj. od 3 lipca do 31 sierpnia 

można skorzystać codzienne w godzinach 13.00 – 21.00. 

➢ Sukcesy sportowe odnoszą Strzelczanie: 



✓ Kadetki MKS–u zostały wicemistrzyniami strefy śląsko–opolskiej w koszykówce 3x3. 

     W sobotę 4 lipca w Brzegu odbyły się eliminacje strefowe Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski Kobiet w koszykówce 3x3.  

W kategorii do lat 17 w zawodach udział wzięła drużyna kadetek MKS Strzelce Opolskie. 

Dziewczęta ze Strzelec po zaciętych i wyrównanych meczach zajęły II miejsce 

premiowane awansem do Finału Mistrzostw Polski w tej konkurencji planowanego 

na 28–30 sierpnia 2020 roku w Gdyni. 

Skład drużyny: Aleksandra Szecel, Zofia Gołębiewska, Maja Puda, Amelia Kostyra, 

trener: Andrzej Damaszek. 

✓ Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Strzelca Strzelce Opolskie uczestniczący 

w Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji Amatorów w szachach. 

W mistrzostwach udział wzięło 160 graczy z 12 krajów, szóste miejsce (z dorobkiem 

5,5 punktów z 7 partii) zajął Michał Wiśniewski. Na czternastej pozycji finiszował 

Mateusz Hasterok (który zgromadził 5,0 pkt).  

Obaj nasi reprezentanci zyskali sporo punktów do rankingu Elo międzynarodowej federacji 

szachowej. 

➢ 14 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się 

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Opolskiego Związku 

Koszykówki. 

W trakcie spotkania odznaczono trenerów i działaczy zasłużonych dla koszykówki na 

Opolszczyźnie. 

Honorowymi odznakami PZKosz zostali wyróżnieni działacze MKS-u Strzelce Opolskie. 

Srebrną odznakę otrzymał prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach 

Opolskich Andrzej Damaszek, brązowe - trener Wiktor Damaszek i działaczka Anna 

Bolechowska. 

➢ Niebawem, bo już 6 sierpnia będziemy mieli okazję kibicować zawodnikom na trasie 2. 

etapu Tour de Pologne. 

Drugi etap to szybki, ale trudny technicznie odcinek z Opola do Zabrza, na którym o 

zwycięstwo powinni walczyć sprinterzy.   

Na trasie znajduje się jeden bardzo wymagający podjazd – Góra Świętej Anny, gdzie 

znajduje się Premia Górska II kategorii.  

Następnie kolarze powalczą na dwóch Lotnych Premiach LOTTO – Strzelce Opolskie 

oraz Ujazd i zawitają do Zabrza. Tam będą mieli do pokonania trzy rundy po sześć 

kilometrów, a finisz znajduje się tradycyjnie przy Arenie Zabrze. 

Aktualnie prowadzone są ostatnie uzgodnienia związane z ww. wydarzeniem.  

W dniu 28 lipca odbyłem w tut. Urzędzie spotkanie z udziałem Starosty oraz 

Burmistrzów Ujazdu i Leśnicy z tematem wiodącym dotyczącym organizacji 77 Tour de 

Pologne. 

Każdy z włodarzy gmin podzielił się informacją o stanie przygotowań, o pracy powołanych 

sztabów organizacyjnych, nawiązując ścisłą współpracę,by organizacja premii górskiej na 

Górze Św. Anny i premii lotnych w Strzelcach Opolskich i Ujeździe wypadły bez potknięć.  

Kolejnym tematem łączącym wymienione samorządy było zaplanowanie, przygotowanie 

i realizacja w przyszłym roku ścieżek rowerowych łączących Strzelce Opolskie z terenami 

Ujazdu i atrakcjami turystycznymi Leśnicy. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 

ostatni tydzień sierpnia. 

 



ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

➢ 4 lipca w Kalinowicach odbyło Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP połączone z Naradą Prezesów i Naczelników OSP. 

     W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe sprawy funkcjonowania jednostek 

OSP w czasie koronawirusa. 

Przyjęto także informację z przebiegu zebrań sprawozdawczych. 

➢ 10 lipca odbyło się Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Posiedzenie dotyczyło realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 94 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego 

CRP. 

Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP), obowiązywał od dnia 10 lipca 

2020 r., od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23.59.  

Decyzja o jego wprowadzeniu związana była z organizacją II tury wyborów 

prezydenckich w dniu 12 lipca i zobowiązywała administrację publiczną do 

prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych. 

➢ 22 czerwca rozpoczął się kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem RP”. 

Do końca wakacji w mobilnych punktach rekrutacyjnych na terenie całego kraju 

z osobami zainteresowanymi służbą w Wojsku Polskim, nauką w liceach wojskowych 

i wojskowych uczelniach wyższych rozmawiać będą przedstawiciele Wojskowych 

Komend Uzupełnień, żołnierze jednostek liniowych i podchorążowie. 

W Strzelcach Op. mobilny punkt rekrutacyjny pojawił się w dniu dzisiejszym,  

zlokalizowany był na Placu Żeromskiego. 

➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Jednostki OSP uczestniczyły w likwidacji 

skutków opadów deszczu – podtopień jaki wystąpiły w Rożniątowie, Strzelcach 

Opolskich, Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej oraz usuwaniu powalonych drzew, 

powodujących nieprzejezdność dróg.  

W ww. działaniach brały udział jednostki OSP: Kadłub - 6 zastępów, Kalinowice - 1 zastęp, 

Strzelce Opolskie - 4 zastępy oraz Sucha - 2 zastępy. 

     JRG i OSP Sucha uczestniczyły w nietypowej akcji - usuwania gada (węża) z budynku 

mieszkalnego w Rożniątowie. 

     W dniu 8 lipca strażacy z JRG oraz 3 zastępy z OSP Strzelce Opolskie zabezpieczali 

prowadzoną przez Policję akcję związaną z podejrzeniem podłożenia ładunku 

wybuchowego na Pl. Żeromskiego.  

➢ W ramach gminnych ćwiczeń OSP (w których uczestniczyły jednostki OSP: Strzelce Op., 

Kadłub i Rozmierka, przy udziale Ref. ZKW) zostały uzupełnione wodą zbiorniki ppoż. 

Domu Pomocy Wzajemnej BARKA.  

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jest to obiekt zaliczany do kategorii ZL IV (budynek 

mieszkalny), stąd troska o bezpieczeństwo przebywających tam osób.  

Cele ćwiczenia zostały zrealizowane. 

➢ Wszczęte zostały procedury przetargowe związane z zakupami dla OSP: 

✓ 30 ton węgla (ok. 24.500 zł) 

✓ 5 tys. litrów oleju opałowego (ok. 13.500 zł) 

✓ 20 kpl. mundurów bojowych i rękawic ochronnych oraz 3 pomp elektrycznych na 

wyposażenie OSP (ok. 93.000,00 zł) 

(podane ceny ustalone zostały w oparciu o wartości szacunkowe w/w zakupów) 



➢ Jak co roku, 1 sierpnia o godz. 17:00, dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, na czas 1 minuty załączone zostaną syreny alarmowe. 

INNE WYDARZENIA 

 

24.06.2020  Spotkanie dot. sytuacji hydrologicznej pogranicza gmin: Jemielnica 

oraz Strzelce Opolskie (Urząd Gminy Jemielnica). 

25.06.2020 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 – 

kwiecień 2020 r.; 

✓ informację nt. Funduszu Rekultywacyjnego; 

✓ zapoznanie się z informacją Zarządu dotycząca badania Sprawozdania 

Finansowego oraz Zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; 

✓ Informację Zarządu za okres maj-czerwiec 2020 r. 

30.06.2020  Spotkanie z Marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim 

podsumowujące 30-lecie samorządu (Pawłowice) 

30.06.2020 Spotkanie Opolskiej Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 

(Opole) 

01.07.2020 Posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź 

z Nami”. 

      Podczas posiedzenia udzielono absolutorium Zarządowi za rok 

2019. Wybrano również władze Związku na kolejną kadencję. 

(przewodniczący Zgromadzenia Związku - Starosta Strzelecki p. Józef 

Swaczyna, Zastępca Przewodniczącego - Burmistrz Strzelec Opolskich p. 

Tadeusz Goc). Wybrano także zarząd kierujący bieżącą pracą związku, 

jego przewodniczącym został wicestarosta Waldemar Gaida. 

    Związek „Jedź z Nami” powołany został w roku 2016 przez wszystkie 

samorządy powiatu strzeleckiego – 7 gmin i powiat. Celem związku jest 

organizacja autobusowego transportu publicznego na obszarze powiatu, a 

także realizacja, na rzecz wszystkich gmin, dowozu uczniów do szkół. Dla 

prowadzenia tych zadań związek podpisał wieloletnią umowę ze 

strzeleckim PKS-em. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

06.08.2020 Wyścig Tour de Pologne. 

Kolarze zawitają do Strzelec Opolskich tuż przed godz. 16.00.  

Zapraszamy do kibicowania oraz obserwacji rywalizacji zawodników 

z czołówki światowego kolarstwa. 

19.08.2020 

godz. 14.00 

Oficjalne oddanie do użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej 

drogi wojewódzkiej Nr 409 - ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskiej. 

 


