
 
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(29 września – 28 października 2020 r.) 
 

 
FINANSE  

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało  
6 Zarządzeń finansowych:  
 
1) Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                         

28 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy 
na 2020 rok. 
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę 
201.726,00 zł. 
Przesunięcia środków finansowych dotyczą odpowiednio Działów: 
ZADANIA WŁASNE 
Dz. 750 – ADMINISTRCJA PUBLICZNA – 31.000,00 zł. 
Przesunięcie dokonane na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
podyktowane zostało zmianą wynagrodzenia miesięcznego                           
w gospodarce narodowej do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych w 2020 r.  
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA  – 91.500 zł  
Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.; wynikają z urealnienia planu 
finansowego ww. jednostki.  
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 
1.400 zł. 
Zmiana niezbędna była, w celu prawidłowej realizacji zadań Referatu 
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.  
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA - 1.900 zł 
Przesuniecie środków finansowych dokonane na wniosek Kierownika 
Referatu Sportu i Rekreacji polega na dostosowaniu planu finansowego 
do realnych potrzeb. 
ZADANIA ZLECONE 
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA – 13.926 zł  
Zmiany dokonane zostały na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Strzelcach Opolskich – niezbędne były w celu prawidłowej 
realizacji zadań jednostki. 
DZ. 855 – RODZINA – 62.000 zł  



Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. Przesunięcia środków wynikają              
z urealnienia planu finansowego jednostki.  

2) Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                            
30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu 
gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020. 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXVII/246/2020 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 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. i obejmuje: 
 zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na 

rok 2020, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 2 stycznia 2020 r., w szczegółowości dochodów                 
i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne jednostki; 

 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich i w planach finansowych pozostałych jednostek 
budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2020. 

3) Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze 
zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 
101.675,00 zł, co stanowi skutek przyznanych gminie dotacji: 

 

KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

16.075,00  na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 
edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-
2022 

40.000,00 zwiększenie dotacji stanowi skutek bieżącej weryfikacji 
potrzeb w zakresie realizacji przez gminy zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze 
tzw. spraw obywatelskich 
 

45.600,00 na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa                    
w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.                     
w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start”  

101.675,00 OGÓŁEM 
 



4) Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
8 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 
gminy na 2020 rok. 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków, w części dot. zadań własnych 
na łączną kwotę 138.700,00 zł.  

Główne przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów: 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (17.000,00 zł)  
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (28.000,00 zł)  
Zmiany w planie wydatków w obrębie Działów 700 i 710 na łączną kwotę  
45.000,00 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 
Mienia Komunalnego a związane są m.in. z bieżącą działalnością, w tym 
m.in. z: 
 zakupem środków ochrony osobistej, środków czystości, materiałów 

biurowych oraz wyposażenia (celem wdrożenia pracy na urządzeniach 
mobilnych); 

 realizacją umów cywilnoprawnych dot. prac porządkowych oraz ekspertyz 
budowlanych;  

 bieżącym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego; 
 zabezpieczeniem środków na podatek VAT; 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA – 55.000,00 zł  
Przesunięcia środków finansowych dot. kwoty 55.000,00 zł, dokonane zostały 
na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Wojskowych, a związane są z przeprowadzoną procedurą dot. zakupu 
lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej                      
w Szymiszowie, a także z zakupem materiałów ochronnych oraz ozonatora. 
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 33.200,00 zł  
Przesunięcie dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi 
Jednostek związane jest z obowiązkiem dokonania wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – w związku                   
z nieosiągnięciem w Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

5) Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
9 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze 
zmianą dotacji celowych 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 63.656,22 zł, 
co stanowi skutek przyznanych gminie dotacji: 

KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

63.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o 
pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w części gwarantowanej z 
budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej 
ustawy 



656,22 środki stanowią dotację celową na IV kwartał 2020 r. 
przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty 
dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne 

63.656,22 OGÓŁEM 
 
6) Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku  
ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 421.009,66 zł, 
co stanowi skutek przyznanych gminie dotacji 

KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

418.497,35 środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych  

2.512,31 środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 
dodatków energetycznych  
 

421.009,66 OGÓŁEM 
 

 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE PRZEPISÓW  
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

30.09.2020 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego      
dla OSP Szymiszów.  

Przedmiot zamówienia dotyczył dostawy fabrycznie nowego 
(rok produkcji 2019 lub 2020) lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego spełniającego wymagania polskich przepisów            
o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
pojazdów uprzywilejowanych, dla OSP Szymiszów -  



W postępowaniu udział wzięła 1 firma - DRAGON 
S. Kucharz, B. Dudek S. C., Dąbrowa Górnicza, która 
zaoferowała dostawę samochodu za cenę 179 912,10 zł.  

Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 14 października 
miało miejsce podpisanie umowy. 

14.10.2020  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości  
do 12 500 000 złotych. 

Przedmiot zamówienia - udzielenie Gminie Strzelce 
Opolskie kredytu długoterminowego, do łącznej 
wysokości 12 500 000 zł, przeznaczonego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2020                             
i spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

W postępowaniu uczestniczą 4 banki: 
1. Bank Spółdzielczy w Wołczynie,  
    prowizja 1,00 %, marża 0,69 % 
 

2. Bank Spółdzielczy w Leśnicy,  
    prowizja 0,00 %, marża 0,89 % 
 

3. ING Bank Śląski S.A.,  
    prowizja 0,00 %, marża 1,19 % 
 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego,  
    prowizja 0,00 %, marża 0,96 % 
 

Procedura w realizacji.  

22.10.2020 Przebudowa ul. Różanej w Suchej 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 
klasy D (dojazdowa) w Suchej, Gmina Strzelce Opolskie, 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie drogi o 
szerokości 5,0 m i długość ok. 160 m, a w szczególności: 
roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy 
dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego – łączna grubość ok. 
25,00 cm, ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu 
asfaltowego o grubości łącznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm), budowę 
zjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej, utwardzenie poboczy. 
W postępowaniu uczestniczą 2 firmy: 
 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 179 464,37 zł 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga, Jaryszów, 184 500,00 zł. 
Procedura w realizacji. 

 



ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 
 

TRYB 
UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

zapytanie 
ofertowe 

Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających 
wartość nieruchomości w miejscowościach                 
Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów, przed                            
i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.  

Z zapytaniem ofertowym wystąpiono do 4 firm: 
1. Zakład Usługowo Handlowy „Oland” S.C., Prudnik 

(wykonawca nie złożył oferty) 
2. Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Zarządzanie 

Nieruchomościami Aleksander Drożdżyński, Prudnik 
18 450 zł  

3. „JJJ” Jolanta Józefowicz Agencja Nieruchomości, Lędziny 
(wykonawca nie złożył oferty) 

4. Wycena Nieruchomości Agnieszka Zaremba, Gliwice 
21 500 zł.  

Procedura w realizacji. 
 

 
INWESTYCJE  

 
ZADANIA W REALIZACJI 

 „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.  
Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi ok. 44 200 zł. 

 „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 80 000 zł.  
W ramach zadania usuwane są uszkodzenia występujące na gminnych 
chodnikach. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi ok. 52 000 zł. 

 „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. 
Prowadzone są prace geodezyjne nad podziałami działek na potrzeby 
Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, opracowane zostały projekty 
organizacji ruchu.  
Dokumentacja projektowa została przedstawiona do uzgodnienia.  
Przedłuża się uzgadnianie przebudowy drogi z Tauron Nowe Technologie              
w zakresie nieczynnego oświetlenia ulicznego (operator odmówił bez podania 
konkretnych przyczyn uzgodnienia projektu usunięcia kolizji planowanej drogi z 
NIEUŻYWANYMI sieciami oświetleniowymi) – w dniu 21-10-2020 r. 
przeprowadzono wizję lokalną sieci oświetleniowej przy udziale przedstawiciela 
Tauron Nowe Technologie i ustalono zasady jej przebudowy. 
 

 „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. 

Na piętrze I i II trwają roboty porządkowe i przygotowania do odbiorów 
poszczególnych pomieszczeń.  
Na parterze wykonano obudowę kanałów wentylacyjnych, 
przeprowadzono renowację drzwi ze środkowej klatki schodowej na 
korytarz. Prowadzone są roboty posadzkarskie.  
Na poddaszu trwa układanie glazury na podłodze, w auli dobiega końca 
układanie przewodów wentylacyjnych. 

 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21                             
w Strzelcach Opolskich – zagospodarowanie terenu” – zadanie obejmuje: 
- wykonanie drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi oraz koniecznymi 

rozbiórkami istniejących obiektów 
- wykonanie oświetlenia terenu wokół budynku byłej szkoły, w szczególności 

ww. drogi oraz miejsc postojowych. 
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zamówienia udzielono 
firmie Globetter Adam Pandel 47-150 Czarnocin ul. Wiejska 41.  



Wartość zamówienia wynosi 386 746,23 zł. 
 „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. 
 „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - 

Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych” – w ramach zadania powstanie pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych.  
Wykonawcą robót, których wartość została określona na 30 950 złotych jest 
Firma Ogólnobudowlana p. Klaudii Moj z Błotnicy Strzeleckiej.  
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 „Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej” – zadanie 
zrealizuje firma "ELEKTRYCY" A. A. GABOR SPÓŁKA JAWNA z Lublińca. 
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 7.257,00 złotych. 

 „Przeglądy okresowe dróg”- zadanie obejmuje wykonanie przeglądu rocznego 
dróg gminnych.  
Realizatorem zadania jest Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa 
Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o. o. z Warszawy. Umowna wartość 
zadania wynosi 28 387,17 złotych. 

 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – 
odmulanie rowów” – wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  
Umowna wartość zadania wynosi 42.100 złotych. 

 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce 
Opolskie”– wykoszenia i opryski.  
Wykonawcą robót jest „INCO” Usługi Leśne – Andrzej Drozdek z Nędzy. 
Łączna wartość zadania realizowanego w dwóch etapach wyniesie 27.900 zł. 

 „Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w Kadłubie Piecu” zadanie w 
ramach funduszu sołeckiego wykona firma Usługi Ogólnobudowlane  
Jan Ploch z Kadłuba za kwotę 19 800,00 złotych. 



 „Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny  
w Szymiszowie Osiedlu” – wykonawcą zadania jest firma „ELEKTRYCY” A. A. 
Gabor Spółka Jawna z Lublińca.  
Łączna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 25 367 złotych. 
Zrealizowany zostanie cały zakres projektowy tj. zamontowanych zostanie pięć 
nowych słupów z ledowymi oprawami. 

 „Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce – wjazd na posesję 
51B od strony Grodziska” – wykonawcą zadania jest firma „ELEKTRYCY” A. 
A. Gabor Spółka Jawna z Lublińca z kwotę 14 760 złotych.  
W ramach zadania zamontowane zostaną dwa słupy z oprawami. 

 „Budowa oświetlenia ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Wykonawcą robót jest firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 5 658 złotych.  
W ramach zadania powstanie jeden punkt świetlny. 

 „Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej”. – wykonawcą zadania jest 
firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
W ramach zadania powstaną dwa punkty świetlne za kwotę 11 439 złotych. 

 „Budowa oświetlenia ul. Rynek w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą 
zdania jest firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
W ramach zadania powstaną 4 punkty świetlne za kwotę 33 210 złotych. 

 „Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice – Przysiółek Dolna Lipa” – 
wykonawcą zadania jest firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
W ramach zadania powstanie 7 punktów oświetleniowych za kwotę 30.140 zł. 

 „Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO”  
w Dziewkowicach” – zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu 
Obywatelskiego, którego zakres obejmuje wykonanie I etapu oświetlenia boiska 
w Dziewkowicach (2 słupy z oprawami).  
Wykonawcą przedsięwzięcia jest EL-Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Wartość zadania wyniesie 43 500,00 zł. 

 „Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Rożniątowie” – zadanie realizowane 
w ramach fundusz sołeckiego. Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch punktów 
świetlnych.  
Wartość zadania, którego wykonawcą jest firma EL-Seco Sp. z o. o. ze Strzelec 
Opolskich, wynosi 8 979,00 złotych. 

 „Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od  
ul. Budowlanych do ul. Sienkiewicza) – opracowanie dokumentacji 
projektowej” – opracowanie będzie obejmować odcinek ul. Moniuszki  
od jej skrzyżowania z ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. 
Zadanie obejmuje remont nawierzchni, nowe miejsca postojowe  
i modernizację oświetlenia oraz odwodnienia.  
Autorem opracowania będzie firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton 
z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.  
Wartość zamówienia wyniesie 31 980,00 złotych. 

 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich – 
opracowanie dokumentacji technicznej” – dokumentacja techniczna 



obejmować będzie odcinek od Parku Miejskiego (od ul. Przyjaznej)                   
do granicy z Gminą Ujazd.  
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła firma Projektowanie 
Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej.  
Wartość zamówienia wynosi 22.140,00 złotych. 

 „Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej  
w Szymiszowie Osiedlu” – jest to drugi etap zadania realizowanego w ramach 
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, a także środków Sołectwa Szymiszów 
Osiedle.  
Wykonawcą robót jest firma GLOBETTER Adam Pandel z Czarnocina. Wartość 
zadania wynosi 51.137,01 zł. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 
 „Poprawa odwodnienia ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich” 

 - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Wartość zadania, które zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego  
to 8 800 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 została za kwotę 11 685,00 zł.  

 

FUNDUSZE POMOCOWE  
 

 1 października podpisane zostały dwie umowy na realizację przez 
Gminę Strzelce Opolskie projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: 
 umowa o dofinansowanie projektu złożonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 działanie 5.5. Ochrona powietrza pn: "Zatrzymać 
SMOG II - program ochrony powietrza w Gminie Strzelce Opolskie".  
Druga edycja projektu, którego celem jest ograniczenie emisji pyłu PM10  
i dwutlenku węgla w naszej gminie została zaplanowana na lata 2020-
2022. W projekcie ujęto 46 nieruchomości z terenu gminy,  
w których zaplanowano wymianę starego źródła ciepła na nowe 
ekologiczne.  
Całkowity koszt projektu wyniósł 1.256.700 zł, z czego 
dofinansowanie to 427.278 zł. 

 umowa w sprawie dofinansowania projektu pt. „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie”, złożonego               
w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego , Działanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe i kultura. 



Całkowite koszty projektu oszacowane zostały na ponad 600 tys. zł, 
z czego dofinansowanie wyniosło prawie 300 tys. zł.  

Projekt obejmuje dwa zadania: 
1) refundację środków z tytułu wykonania przebudowy dachu  

w budynku Centrum Kultury w Szczepanku wraz  
z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

2) remont i konserwację zabytkowej bramy zamkowej, wraz  
z figurami św. Floriana i św. Jana Nepomucena, znajdującej się 
przy wejściu do parku miejskiego. 

Partnerem projektu jest Strzelecki Ośrodek Kultury. 
 W ramach przygotowań do pozyskania kolejnych środków unijnych na 

lata 2020-2027, Gmina Strzelce Opolskie aktywnie kreuje swoje potrzeby 
inwestycyjne służące rozwojowi lokalnemu.  

W efekcie szeregu konsultacji i spotkań zespołu roboczego udało się 
wypracować i zgłosić wiele propozycji inwestycji w postaci fiszek 
projektowych.  

Zgłoszono m. in.: 

 12 projektów na kwotę 55,3 mln euro, jako propozycje do Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2021-2027; 

 12 projektów na kwotę 55,3 mln euro do Krajowego Programu 
Odbudowy; 

 16 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na kwotę 67,5 mln zł; 

 2 projekty w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę ogółem  
20 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 12 mln zł; 

 3 projekty w ramach działania 10.2 Rewitalizacja Miasta na kwotę łączną 
inwestycji 2 mln, z czego 900 tys. zł to wnioskowane dofinansowanie. 

 
 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
30.09.2020 II 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.  
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny - III 
ustny przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą 
obniżoną do 350.000 zł.  
Przetarg ten odbędzie się w dniu 24 listopada. 

 
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 

03.11.2020 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 
gminnych położonych w Szymiszowie przy  
ul. Fabrycznej. 
 

lp.  nr działki, z mapy 
powierzchnia 

cena 
wywoławcza 

netto 

stawka 
VAT 

1. 985/19 z mapy 3 
pow. 0, 0908 ha 

54.000 zł 23% 

2.  985/20 z mapy 3 
pow. 0,0893 ha 

53.000 zł. 23% 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

05.11.2020 II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy  
ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 
0,0650 ha. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym 
jako zabudowa mieszkalno-usługowa i w części jako zieleń 
urządzona mająca stanowić zieleńce przyuliczne.  
Na znacznej części działki 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, w związku z czym 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,  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000zł (+23% 
VAT). 

09.11.2020 II 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, obszar 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).  
Ponadto działka znajduje się w strefie „A”- ścisłej ochrony 
konserwatorskiej przestrzennego układu urbanistycznego 
starego miasta, tożsamej ze strefą „OW”- obserwacji 
archeologicznej.  
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. 

 
PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY/LOKALI UŻYTKOWYCH 

8.10.2020  I ustny przetarg nieograniczony na najem garażu (o pow. 
użytk. 21,82m2) położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. 
B. Chrobrego 3A.  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej garażu wynosiła 5,50zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem obiektu, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 
 

21.10.2020 I ustny przetarg ograniczony na najem garażu  
o powierzchni użytkowej 28,10m2 położonego przy ul. 
Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich. 

Przetarg ograniczony był do najemców lokali usytuowanych                    
w budynku położonym przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach 
Opolskich.  



Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej garażu wynosiła 5,50zł + 23% VAT. 

Z uwagi na brak zainteresowanych najmem obiektu, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym.  

28.10.2020 II przetargi ustne nieograniczone na najem -  
z przeznaczeniem na cele usługowe lokali użytkowych 
położonych na parterze budynku przy ul. Opolskiej 46B              
w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiot przetargów stanowiły lokale: 
 lokal użytkowy nr 4 o ogólnej powierzchni użytkowej 

24,50m2 (w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,15m2). 
Dostęp do wc zapewniony jest w holu budynku 

 lokal użytkowy nr 5 o ogólnej powierzchni użytkowej 
127,42m2  (w tym pomieszczenie socjalne i wc dla personelu 
o pow. 7,01m2, pomieszczenie z węzłem sanitarnym  
i szatnią dla kobiet o pow. 18,45m2, pomieszczenie z węzłem 
sanitarnym i szatnią dla mężczyzn o pow. 18,28m2 oraz 
korytarz o pow. 6,11m2) 

 lokal użytkowy nr 6 o ogólnej powierzchni użytkowej 
45,36m2(w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,11m2, wc o 
pow. 5,69m2  i korytarz o pow. 4,20m2). 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej w przypadku każdego z lokali wynosiła 15zł + 23% 
VAT. 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami, charakter działalności 
prowadzonej w lokalach powinien nawiązywać do funkcji 
pływalni „STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli 
rekreacji, sportu oraz usług z zakresu poprawy stanu zdrowia  
i urody.  
Z wyłonionymi w drodze przetargu najemcami zawarte zostaną 
umowy najmu lokalu na czas oznaczony – tj.  
20 lat.  
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem lokali, przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym.  

 

 

INICJATYWY GOSPODARCZE  
 
 22 października odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku 

Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”.  
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały o zmianie 
statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”, tak by umożliwić 
wstąpienie do Związku samorządów spoza powiatu strzeleckiego. 
Ponadto porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie: 



 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatowo-
Gminnego „Jedź z nami” za I półrocze 2020r; 

 przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami za I półrocze 2020 r.; 

oraz 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr 20/1/2016 Zgromadzenia Związku 
Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu przewodu osób i bagażu w komunikacji publicznej        
na terenie działania Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”; 

 30 września zakończyło się wpłacanie przez przedsiębiorców III raty 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  
Dochody z tego tytułu realizują się zgodnie z planem, który na rok 2020 
wynosi 680.000 zł.  

 

GOSPODARKA ODPADAMI  
 

 

 W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                                     
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw gmina ma obowiązek dostosować przepisy w terminie  
do 31 grudnia 2020 r.  
Powyższe przepisy wymuszają na gminie podwyższenie stawki  
dla nieruchomości zamieszkałych, a obniżenie stawek w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych (działalności, szkoły, ogrody działkowe) 
oraz przeorganizowanie dotychczasowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, co wiąże się ze zmianą pięciu obowiązujących 
uchwał oraz podjęciem dwóch nowych, nad którymi trwają obecnie 
prace.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

 Dużym zainteresowaniem cieszy się program "Oddychaj bez smogu". 
Zwiększenie w miesiącu wrześniu środków na realizację programu  
o 20 000 zł (łączna kwota w budżecie 120 000,00 zł) umożliwiło zawarcie 
kolejnych 5 umów dotacji na kwotę 12 500 zł.  
W ostatnim czasie wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne 
zakończyło 7 wnioskodawców, którym wypłacono w ramach dotacji kwotę 
17 500,00 zł. 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
w Opolu wypłacił dotację w ramach Programu usuwania wyrobów 
azbestowych (zgodnie z umowa nr 308/2020/G-54/OZ-ZOA/D z dnia 
13.08.2020 r.) w wysokości 15.351,10 zł. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 21.930,15 zł.  

 Trwa weryfikacja przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji 
dotyczącej zadania polegającego na wyznaczeniu Granic i obszaru 



Aglomeracji Strzelce Opolskie, w której skład wchodzą Gminy: 
Jemielnica i Strzelce Opolskie.  
W najbliższym czasie sporządzone opracowanie przekazane zostanie                    
do opiniowania właściwym organom (tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Opolu i Zarządowi Zlewni Wody Polskie w Opolu). 

Podjęcie uchwały wyznaczającej nowy obszar i granice Aglomeracji 
planowane jest w miesiącu grudniu.  

 Na bieżąco utrzymywana jest czystość i porządek na terenie miasta, 
systematycznie opróżniane są kosze uliczne oraz wymieniane są 
uszkodzone kosze. 
Wykonywana jest codzienna dezynfekcja placów zabaw w zabytkowym 
parku miejskim, w parku leśnym oraz urządzeń street workout’u na terenie 
parku Rybaczówka. 

 

ROLNICTWO 
 
 W dniu 30 września br. w Kadłubie odbyło się uroczyste podsumowanie 

oraz oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Piękna Wieś Opolska”, 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  
Sukces w konkursie odniosły sołectwa Gminy Strzelce Opolskie. 
Zwycięstwo w kategorii „Najlepszy projekt” odniosła Kadłubska Zagroda 
stworzona przez sołectwo Kadłub-Wieś.  
W kategorii „Najpiękniejsza Wieś” zaszczytne 3 miejsce zdobyło 
sołectwo Grodzisko.  
Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi a sama gala odbywająca 
się w hali sportowej przy ZPO w Kadłubie była wspaniale przygotowanym 
przedsięwzięciem.  

 Od 1 września do końca listopada trwa Powszechny Spis Rolny 2020.  

Gminne Biuro Spisowe w Strzelcach Opolskich mieści się w biurze Referatu 
Rolnictwa przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Opolskich, tam też jest 
możliwość dokonania samospisu na stanowisku komputerowym.   
Po decyzjach Prezesa GUS o rezygnacji z prowadzenia przez 
rachmistrzów wywiadów w terenie, Gminne Biuro Spisowe w Strzelcach 
Op. zorganizowało akcję mobilnych punktów spisowych w świetlicach 
wiejskich w sołectwach o najniższym wskaźniku realizacji spisu.  
Od połowy października dopuszcza się już możliwość przeprowadzenia 
wywiadu bezpośredniego, ale zaleca się, aby miało to miejsce na wolnym 
powietrzu, ze względu na zaostrzenia epidemiologiczne.  
Równoległe kontynuowana jest intensywna kampania informacyjna 
dotycząca Spisu, której głównym celem jest zachęcenie rolników do spisania 
się przez Internet.  
W gminie Strzelce Opolskie jest ok. 600 punktów, które muszą zostać 
spisane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.  
Do 21 października spisało się ok. 50% rolników. 

 We wszystkich sołectwach Gminy Strzelce Opolskie odbyły się zebrania 
dot. funduszu sołeckiego, złożone zostały również przez sołtysów 



wnioski w sprawie podziału środków w ramach funduszu 
w przyszłorocznym budżecie gminy Strzelce Opolskie.  

Sołectwa zaplanowały łącznie 135 zadań na kwotę całkowitą 
854 133,12 zł.  

Poziom środków do dyspozycji sołectw zgodnie z obowiązującymi 
wskaźnikami wzrósł o 13% w stosunku do roku bieżącego. 

 Trwa rozliczanie zadań zrealizowanych przez sołectwa w ramach 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.  
Wszystkie 9 zaplanowanych zadań zrealizowano pomyślnie: 

LP. SOŁECTWO NAZWA ZADANIA 

1. Farska Kolonia Zakup mebli ogrodowych z zadaszeniem 

2. 
Mokre Łany Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Mokrych 

Łanach  

3. 
Osiek Poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu 

przy świetlicy wiejskiej w Osieku 

4. 
Płużnica Wielka Umeblowanie aneksu kuchennego 

w pomieszczeniu sołeckim 

5. Rozmierka „Pamięć łączy pokolenia - spotkanie pokoleń” 

6. Rozmierz Remont i doposażenie kuchni Domu Strażaka 

7. Rożniątów Modernizacja pomieszczenia świetlicy 

8. 
Szczepanek Zagospodarowanie deszczówki z dachu budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Szczepanku przy 
ul. Strzeleckiej 101 

9. 
Szymiszów-
Osiedle 

Miasteczko Ruchu Drogowego – aktywność 
i bezpieczeństwo 

Zebrano również propozycje z kilkunastu sołectw, by w razie naborów    
    wniosków na kolejny rok, były już przygotowane stosowne zgłoszenia.  

 W dniach 10 – 17 października na terenie gminy Strzelce Opolskie,  
po intensywnych opadach deszczu, wystąpiło niekorzystne zjawisko 
atmosferyczne w postaci lokalnych powodzi.  

Zjawisko polegało na znacznym podniesieniu się wód płynących  
w rzekach i rowach oraz ich wylaniu na łąki i pola uprawne, a także zalaniu 
zabudowań w kilku gospodarstwach w Kadłubie.  



Według wstępnych szacunków straty w uprawach zostały poniesione  
w ok. 50 gospodarstwach rolnych. Istnieje nadzieja, że po ustąpieniu wody 
wzrastające oziminy oraz łąki i pastwiska odbudują się. 

Obecnie trwają również ustalenia nietypowego przebiegu wód podczas 
podniesionych stanów i analiza optymalnych rozwiązań do wprowadzenia w 
przyszłości. Koordynacja systemu melioracyjnego jest utrudniona zarówno 
przez warunki naturalne, jak i strukturę własnościową,  
a także skomplikowane prawo właścicielskie i zarządcze poszczególnych 
cieków.  

Dzięki sprawnym akcjom strażaków udało się uniknąć 
niekontrolowanego wylania wód ze zbiornika na Nowej Wsi, a koordynacja 
spływu wody przy ulicy Miodowej oraz wcześniej przeprowadzone prace 
melioracyjne całkowicie wyeliminowały niebezpieczeństwo zalania. Działania 
w tym rejonie były łatwiejsze, bowiem terenem w całości zarządza gmina 
Strzelce Opolskie.   

 

OŚWIATA 
 

 

 Na przełomie września i października ze względu na kwarantannę 
uczniów lub nauczycieli wprowadzono zdalne nauczanie w okresach 
tygodniowych w nw. placówkach: 
 PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich – klasa II i III oraz VIII  
 ZPO w Kadłubie – klasy IV – VIII, 
 PSP w Suchej – cała szkoła, 
 PP nr 4 w Strzelcach Opolskich – grupa 6-latków 

W PP nr 5 – oddział Rożniątów rodzice zadecydowali o niewysyłaniu 
swoich dzieci do placówki przez okres trzech dni. 

Kwarantanną objęto także jedną grupę w Żłobku w Strzelcach Opolskich. 
Począwszy od poniedziałku 26 października, na okres dwóch tygodni 
we wszystkich szkołach podstawowych w klasach IV – VIII 
wprowadzono naukę w trybie zdalnym.  

 Pandemia spowodowała, iż nie odbyły się obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w gminie Strzelce Opolskie - życzenia dla wszystkich 
pracowników oświaty przekazane zostały drogą mailową. 
18 pracownikom strzeleckiej oświaty - 7 dyrektorom, 10 nauczycielom               
oraz Koordynatorowi Młodzieżowej Rady Gminy, przyznane zostały 
Nagrody Burmistrza. 
Ponadto jak co roku przyznane zostały medale i odznaczenia państwowe 
(Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Medale Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Medale za Długoletnią Służbę), które ze względu na koronawirusa 
zostaną wręczone w terminie późniejszym. 

 Prymusem Opolszczyzny w dziedzinie sztuki został Piotr Wojciechowski 
- uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich. 

 6 października 2020 roku odbyły się warsztaty dla Młodzieżowej Rady 
Gminy, w ramach Projektu Marszałkowskiego  



Tematem warsztatów prowadzonych przez panią Magdalenę Lenartowicz – 
Pobóg były konsultacje społeczne. Ponadto przedstawiciele Rady, w formie 
zdalnej, wzięli udział w II Ogólnopolskim Kongresie Młodzieży 
zorganizowanym w dniach   23-24.10.2020 r. przez Forum Młodzieży 
Samorządu Województwa Opolskiego. 

 

POMOC SPOŁECZNA 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie panującego stanu epidemii, 
pracuje bez zakłóceń, realizując na bieżąco wszystkie powierzone 
zadania. 
 Od marca pracownicy Ośrodka zapewniają pomoc osobom 

przebywającym w kwarantannie, które zgłaszają swoje potrzeby                   
w Rządowej Aplikacji jak i poprzez patrole Policji.  
Pomoc jest udzielana w postaci zakupów artykułów spożywczych i ich 
dostarczania zgłaszającym.  

 Od 20 października realizowany jest Program „Wspieraj Seniora”.               
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. 
Celem programu jest zaopiekowanie się seniorami, którzy nie mają 
pomocy i wsparcia ze strony rodziny. 

W ramach Programu uruchomiona została dedykowana seniorom 
infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze 
mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia                          
z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa tu m.in.                 
o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. 
Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich 
informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy 
społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje 
zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. 

Pomoc udzielana jest także w przypadku zgłoszenia się Seniora 
bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.  

 Od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, codziennie  
w godz. 8.00 - 12.00 oraz 16.00 - 19.00, w Przytulisku przy ul. Marka 
Prawego 30b w Strzelcach Opolskich, wydawane są posiłki dla osób 
potrzebujących.  
Inicjatywa to została uruchomiona głównie z myślą o osobach bezdomnych, 
które w okresie pandemii są szczególnie narażone na zakażenie 
koronawirusem. 

 Nadal trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia: dobry start, zasiłki 
rodzinne wraz z dodatkami do tego zasiłku.  
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać do 30 listopada.  

 W związku z podtopieniami, które wystąpiły w połowie października  
(14.10.2020 r.) w Kadłubie, Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił 
potrzebującym oraz strażakom i innym osobom biorącym udział w akcji, 
ciepły posiłek.  



Posiłki przygotowała Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, dzięki czemu 
pracownicy OPS około godziny 22-ej, rozpoczęli na miejscu zdarzenia, ich 
wydawanie.  
Pomocą zostały objęte osoby, które najbardziej ucierpiały z powodu powodzi. 

 

SPRAWY RÓŻNE  
 

 Pandemia COVID - 19 nadal rozprzestrzenia się w całym kraju, kolejne 
dni przynoszą rekordowe wzrosty pozytywnych wyników testów.  
Cały kraj objęty jest czerwoną strefą epidemiczną. 
W związku z trwającą pandemią, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, od 12 października Urząd Miejski w Strzelcach 
Opolskich pracuje w zmienionych godzinach. 
Pracownicy zostali podzieleni na zespoły pracujące na dwie                        
niestykające się ze sobą zmiany.  
Przyjmowanie klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 - 12:45 i 14:00 - 17:00.  
W godz. 13:00 - 14:00 trwa przerwa techniczna. Kasa urzędu czynna jest w 
godz. 8:00 - 12:30. Wszelkie opłaty można wnosić przelewem, bez 
konieczności wizyty w kasie urzędu. Numery rachunków dostępne są na 
stronie internetowej  (http://bip.strzelceopolskie.pl/urzad_miejski). 
Przyjmowanie petentów odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów 
sanitarnych, jednak wskazane jest, by wizyta w urzędzie była 
poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym.  
Urzędnicy pomagają zweryfikować przypadki, w których obecność petenta 
jest niezbędna.  
Zachęcamy również do korzystania z Profilu Zaufanego. 
        Podobne rozwiązania wprowadzone zostały w gminnych 
jednostkach organizacyjnych. 

 

KULTURA 
 
 10 października rozpoczął się VI FESTIWAL Strzeleckie Ogrody 

Jazzowe. 
Przed pierwszym koncertem pojawił się Patron Artystyczny festiwalu - prof. 
dr hab. Bernard Maseli. Następnie spektakularny koncert wykonał Jorgos 
Skolias i Jaroław Bester.  
W ramach festiwalu, który potrwa do 5 grudnia planowane są jeszcze                            
3 koncerty – w dniach 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia.  

 15 października miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach nowego 
projektu „Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”. 

 
Projekt przewiduje nagranie ciekawego filmu i stworzenie strzeleckiego 
memory, a także sporo atrakcji w formie wyjazdów edukacyjnych np. do 
Łodzi czy Zamku Książ. 



Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„Równać Szanse” 2020.  

 Z powodu pandemii odwołano zaplanowane na 22 października 
zakończenie projektów realizowanych w Strzeleckim Ośrodku Kultur, a 
mianowicie: „Co dalej? – czyli jak żyć w masce i koronie”  

oraz „Emocje w kadrze fotografii   zatrzymane”.  
     Efekty obu projektów będzie można oglądać online.  
 

 

SPORT 
 

 Duży sukces odniosły w ostatnim czasie zawodniczki MKS-u Strzelce 
Opolskie, które wygrywając wszystkie mecze zajęły 1. miejsce                                 
w turnieju koszykówki w ramach Pucharu Śląska rocznika 2010-
młodszych. W trakcie zmagań sportowych drużyna ze Strzelec 
Opolskich rywalizowała z rówieśniczkami z Sosnowca i Katowic.  

MKS reprezentowały: Maja i Wiktoria Kałamajskie, Maja Papajanakis, Oliwia 
Jańczak, Hanna Strzałek, Gabriela Smajda, Magdalena Szeremet, Wiktoria 
Glück, Hanna Wolny, Zofia Neldner, Kinga Janiszewska, Julia Juda, Anna 
Bogusz, Alicja Czarny, Aleksandra Makowska, Lena Piorecka, Lena Wojdyło. 
Trener: Roman Bukowski. Kolejny turniej planowany jest 5 grudnia w 
Czechowicach – Dziedzicach. 

 12 października 2020r. zakończono realizację zadania „Ogrodzenie 
placu zabaw” w Kalinowicach. Wartość zadania wyniosła 22.500 zł.  
Zakres zadania obejmował wykonanie ogrodzenia placu z betonowych płyt                 
o łącznej długości 150m i wysokości 2m.  
Wykonawca: Gala – Bruk Piotr Pszowski z siedzibą w Kalinowie. 

22 października zakończono prace związane z „Modernizacją Placu 
zabaw w Rożniątowie”. Wartość zadania wyniosła 49.200zł 
Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych (zestaw 
zabawowy, altanka biesiadna, huśtawka bocianie gniazdo, tablica do 
rysowania podwójna, 2 ławki).  
Wykonawca: Jolanta Gergont PPHU FACTOR z siedzibą w miejscowości 
Węgry /k. Opola. 
Obydwa ww. zadania zrealizowane zostały w ramach Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego roku 2020.  

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 
 5 października, w remizie OSP w Kadłubie, jednostki OSP z terenu 

powiatu strzeleckiego otrzymały zestawy środków ochrony osobistej 
przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                        
w ramach realizacji projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19”. 



 6 października odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 
Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy. 

 W dniach 13 – 15 października jednostki OSP uczestniczyły w działaniach 
ratowniczych związanych z lokalnymi podtopieniami, jakie wystąpiły                        
w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Nowowiejskiej oraz w Kadłubie                               
w rejonie ulic: Młyńskiej, Powstańców Śląskich i Piaskowej. 

 

INNE WYDARZENIA 
 

 
30.09.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.                                                   
w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
1) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 
2) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

w roku obrotowym 2019; 
3) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 
2019; 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2019;                                                                               

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 
obrotowy 2019; 

d) pokrycia straty; 
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2019; 
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej                                  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 

Ze względu na złe wyniki finansowe Spółki PUKiM za 2019 rok,  
Wspólnik Burmistrz Strzelec Opolskich nie udzielił Prezesowi 
Spółki PUKiM absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za rok obrotowy 2019. 
Na tym etapie zakończono obrady Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 30 września i wyznaczono przerwę                     
w obradach do 22 października br. 
W międzyczasie, w dniu 6 października Rada Nadzorcza 
PUKiM podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu osobowego 
Zarządu Spółki PUKiM. Mając na uwadze trwającą procedurę 
łączenia spółek PUKiM oraz SWiK, usprawnienie zarządzania 
w spółce PUKiM oraz poprawę przepływu informacji pomiędzy 
spółkami, Rada Nadzorcza PUKiM postanowiła złożyć ofertę 



objęcia funkcji w Zarządzie Spółki PUKiM panu Marianowi 
Waloszyńskiemu – Prezesowi Spółki SWiK.  
 

07.10.2020 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji 
Lokalnej. 

  

 22.10.2020  Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach 
Op.  
W dniu 22 października 2020 r. podczas II części Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Spółki PUKiM poinformowała Wspólnika o wzmocnieniu Zarządu 
Spółki PUKiM o drugiego członka Zarządu – Pana Mariana 
Waloszyńskiego, który wyraził zgodę na objęcie funkcji Prezesa w 
Zarządzie Spółki PUKiM. Od dnia 14 października w skład Zarządu 
Spółki PUKiM wchodzą: 

 pan Marian Waloszyński – Prezes Spółki, 
 pan Henryk Nowakowski – Zastępca Prezesa. 

Stosowne uchwały Rady Nadzorczej zostały skierowane                          
do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Prezes Spółki PUKiM poinformował, że zapoznał się z treścią 
podstawowych dokumentów Spółki oraz spotkał się z każdym                             
z Kierowników Zakładów Spółki, Radcą Prawnym                            
i pracownikiem ds. kadrowych. Prezes poinformował         
o zamiarze jak najszybszego połączenia obu spółek 
komunalnych zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską 
w Strzelcach Opolskich i procedurą połączeniową określoną                     
w Kodeksie Spółek Handlowych.  

Na pytanie Wspólnika skierowane do Prezesa PUKiM                                              
o przewidywany termin połączenia spółek w jednolitą strukturę, 
realizującą wspólne zadania, Prezes PUKiM poinformował,                          
iż pilne jest sporządzenie bilansu Spółki obejmującego 
miesiące roku bieżącego do końca października, co umożliwi 
złożenie odpowiednich wniosków i dokumentów do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Według informacji przekazanych przez 
Prezesa PUKiM w chwili obecnej dużym utrudnieniem jest 
długotrwała nieobecność w pracy Głównego Księgowego 
Spółki oraz brak jego zastępcy w strukturze PUKiM. Prezes nie 
wyklucza możliwości powierzenia badania bilansu firmie 



zewnętrznej, jednak stosowne działania są uzależnione od 
powrotu do pracy Głównego Księgowego w PUKiM. 

Wspólnik po wysłuchaniu informacji oraz wyjaśnień podjął 
decyzję o kontynuacji zebrania w listopadzie br.  

22.10.2020 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach 
Op.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 informację nt. realizacji zabudowy szeregowej - 

zaawansowanie rzeczowe i finansowe; 
 omówienie wyników finansowych za okres styczeń - sierpień 

2020 r.; 
 informację Zarządu o stanie prac nad połączeniem Spółek; 
 ustalenie celów zarządczych na 2020 r.; 
 informację Zarządu za okres wrzesień - październik 2020 r. 

23.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 i 15.10. 
2020 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów                 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki  

za 9 miesięcy; 
 rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu zadań 

inwestycyjnych oraz projektu pn. ”Modernizacja 
oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych i budowa osuszani ścieków w Gminie 
Strzelce Opolskie”; 

 rozpatrzenie informacji o windykacji należności                           
z podziałem na dłużników; 

 informację o założeniach do Planu Wieloletniego na lata 
2021-2024 w Gminie Strzelce Opolskie i w Gminie 
Jemielnica. 
 

Jubileusze Złotych Godów  
Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie 
wręczone zostały 18 parom małżeńskim, które obchodziły 
„Złote Gody” w 2019 r. Jubilatom wręczono również kwiaty                    
i upominki.  

 
 

 


