SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(22 grudnia 2020r. – 27 stycznia 2021 r.)
FINANSE
➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od dnia 22 grudnia 2020 r. wydane zostały
3 Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 221/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy i planów finansowych na
rok 2020.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXXI/263/2020 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 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.
Zarządzenie 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.
2) Zarządzenie Nr 223/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.
Zarządzenie obejmuje przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę
477.379,00 zł.
Zmiany w tym zakresie związane są z procedurą zamykania roku budżetowego
2020, niezbędne były w celu prawidłowej realizacji zadań.
3) Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok.
Główna zmiana w planie wydatków na kwotę 16.579 zł dotyczy Działu 801 – Oświata
i Wychowanie.
Przesunięcie w tym zakresie dokonane zostało na wniosek Dyrektora Gminnego
Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, a związane są z realizacją
projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość” (projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
priorytetowej

09 - Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 – Rozwój edukacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020).
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM
W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TERMIN
PRZETARGU
14.01.2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja
budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa związana z projektem
rewitalizacji dwóch budynków przy ulicy Zamkowej 8 w Strzelcach
Opolskich.
Procedura w realizacji.
W postępowaniu uczestniczą 3 firmy:
1) Konsorcjum:
Usługi
Inżyniersko-Budowlane
„IMPOST”
Tomasz Duszyński, Kępa – lider konsorcjum; Usługi RemontowoBudowlane Artur Słowik., Węgry – partner; 2 850 000 zł
2) Konsorcjum: OPOL-SKA Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Opole – lider
konsorcjum; OPOL-SKA Sp. z o. o. – partner, Opole; 3 391 110 zł.
3) Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie, 2 790 000 zł.

15.01.2021

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu
Żeromskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji Placu
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie remontu
nawierzchni placu Żeromskiego i okalających go ulic, renowację
i przesunięcie o kilkanaście metrów pomnika Żeromskiego, wykonanie
remontu podziemia pod placem oraz wykonanie przeszklenia nad
wejściami do podziemi, wykonanie oświetlenia, instalacji elektrycznej (w
tym instalacja audiowizualna), zieleni wokół placu i małej architektury
(kurtyna wodna, struga wodna).
Procedura w realizacji.
W postępowaniu uczestniczy 5 firm:
1. Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana, Bielany
Wrocławskie, 4 998 589,92 zł
2. WASBUD Robert Wąs, Grodków, 5 185 899,95 zł
3. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS
Sp. z o. o., Niezdrowice – lider konsorcjum; Zakład Ogólnobudowlany
Artur Kiowski, Niezdrowice – partner, 4 793 695,40 zł

4. Przedsiębiorstwo
21.01.2021

Handlowo-Usługowe
„TRANSKOM”
Robert Białdyga, Jaryszów, 5 986 410,00 zł.
5. GABART s.c. Artur Hurek, Regina Hurek, Izbicko, 4 929 886,88 zł.
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe.
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonywanie,
zlecanych
w
zależności
od
potrzeb,
bieżących
remontów
dróg
oraz regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie
miasta i gminy Strzelce Opolskie.
Każde zlecenie cząstkowe obejmować będzie również dostawę
materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów
powstałych podczas jego realizacji.
Procedura w realizacji.
W postępowaniu uczestniczą:
1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 607 248,03 zł
2. Protect Building Łukasz Mikoda, Lędziny, 443 342,00 zł
3. SANABUD S.A., Kędzierzyn-Koźle, 576 378,10 zł
4. RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. Blachownia, 403 002,14 zł;
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. o. o., Lubliniec,
587.171,20 zł.
Jedna z ofert – oferta firmy TOBEMA Sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla,
z ceną 352.612,60 zł została odrzucona. Oferta została złożona w
formie kserokopii. Wykonawca nie dopełnił zatem obowiązku złożenia
oferty (oświadczenia woli) w formie pisemnej).
W PRZYGOTOWANIU:
Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku Odbiorcom Końcowym
X Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 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.
Procedura
w
przygotowaniu.
Obecnie
jest porozumienie członków X grupy zakupowej.

podpisywane

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
• „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.

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

dokumentacji projektowej” – 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. Trwają uzgodnienia
planowanej przebudowy drogi z Tauron Nowe Technologie w zakresie nieczynnego
oświetlenia ulicznego.
• „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji

projektowej” – wartość zadania wynosi 30 750 złotych.
• „Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. Budowlanych
do ul. Sienkiewicza) – opracowanie dokumentacji projektowej”.
Opracowanie obejmować odcinek ul. Moniuszki, od jej skrzyżowania z ul. Budowlanych do
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
Zakres dokumentacji uwzględnia remont nawierzchni, odwodnienie, nowe miejsca
postojowe, a także modernizację oświetlenia.
Autorem opracowania będzie firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton
z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.
Wartość zamówienia wyniesie 31 980,00 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE

• „Remont nawierzchni ciągu pieszego, od ul. Jankowskiego do ul. Krakowskiej

w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TRANSKOM z Jaryszowa. Wartość zadania w ramach którego wymieniono
nawierzchnię ciągu pieszego na długości ok. 100 m i szerokości 2 m wniosła 28 000
złotych.
FUNDUSZE POMOCOWE
➢ Gmina Strzelce Opolskie planuje złożenie 3 wniosków w ramach III konkursu o środki
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
Wnioski dotyczą zadań:
1) Uzbrojenie byłych terenów popegeerowskich na terenie miasta Strzelce Opolskie
pod budownictwo jedno i wielorodzinne.
- Szacowany koszt inwestycji:
3 500 000 zł
- Kwota wnioskowanych środków: 2 625 000 zł
Planowany termin realizacji inwestycji: styczeń - grudzień 2022.
2) Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kalinów wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Szacowany koszt inwestycji:
500 000 zł
- Kwota wnioskowanych środków: 375 000 zł
Planowany termin realizacji inwestycji: kwiecień - grudzień 2021.
3) „Przebudowa drogi wew. (ciągu pieszo- jezdnego) na działce 573 w obrębie sołectwa
Brzezina w gminie Strzelce Opolskie”.

- Szacowany koszt inwestycji:
1 000 000 zł
- Kwota wnioskowanych środków: 1 000 000 zł
Planowany termin realizacji inwestycji: maj - grudzień 2021.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
08.01.2021

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych
położonych w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej.

1.

NR DZIAŁKI,
Z MAPY
253/1 z mapy 2

0,1435ha

CENA
WYWOŁAWCZA
55.000 zł +23% Vat

2.

253/5 z mapy 2

0,1424ha

55.000 zł +23% Vat

3.

253/6 z mapy 2

0,1482ha

57.000 zł +23% Vat

LP.

POW.

W
obowiązującym
„Miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”
działka nr 253/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, natomiast działki nr 253/5 i nr 253/6 na
terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-usługową.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłaty wadium
uprawniającego do udziału w przetargu na sprzedaż działki nr 253/1 i nr
253/6 dokonał 1 oferent (KG Management Karolina Góra, Aleja
Migdałowa 6, 45-940 Opole), który nie przystąpił jednak do przetargu.
Nie było również wpłaty wadium na działkę 253/5.
Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Na
sprzedaż
nieruchomości
ogłoszony
został
kolejny
– II przetarg nieograniczony, z zachowaniem dotychczasowych cen
wywoławczych nieruchomości
Przetarg ten odbędzie się 1 marca br.
18.01.2021

IV 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, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków
oraz budynkiem gospodarczym.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działka położona jest na terenie zabudowy usługowej (usługi komercyjne
i bytowe).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 350.000zł brutto.

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostało wpłacone
żadne wadium, w konsekwencji czego z uwagi na brak osób chętnych do
nabycia nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

20.01.2021

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny - V ustny
przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą obniżoną do 300.000 zł.
Przetarg ten odbędzie się 2 marca.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul.
Opolskiej.
Nieruchomość obejmuje działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha,
zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem nieczynnych szaletów
miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej poziomu gruntu oraz
parkingiem utwardzonym kostką betonową.
W 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).
Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie „A”- ścisłej ochrony
konserwatorskiej przestrzennego układu urbanistycznego starego miasta,
tożsamej ze strefą „OW”- obserwacji archeologicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 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).
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny
- IV ustny przetarg nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej
ceny wywoławczej 400.000 zł.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

29.01.2021

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych
położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
LP

1
2

NR DZIAŁKI, Z
MAPY
POWIERZCHNIA
985/19 z mapy 3
0,0908 ha
985/20 z mapy 3
0,0893 ha

CENA
WYWOŁAWCZA
NETTO
54.000 zł
53.000 zł

STAWKA
VAT
23%
23%

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

15.02.2021

W
wyznaczonym
terminie
wpłaty
wadium
tj.
do 25 stycznia, nikt nie dokonał wpłaty wadium uprawniającego do
udziału w przetargu.
IV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej
działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działka nr 411/6 położona jest w części na terenie zabudowy mieszkalnousługowej, w części na terenie oznaczonym jako zieleń urządzona
mająca stanowić zieleńce przyuliczne.
Na działce nr 411/6 ustanowiona została odpłatna i na czas nieoznaczony
służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub
posiadaczy działek nr 412, nr 411/1 i nr 411/3. Z uwagi na fakt, że
służebność ustanowiona została na znacznej części działki nr 411/6, to
korzystanie z niej w sposób racjonalny i samodzielny jest niemożliwe.
Dlatego przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich
nieruchomości stanowiących działki nr 412, nr 411/1 i nr 411/3, gdyż
jedynie właściciele tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej.
Cena
wywoławcza
(+23% VAT).

nieruchomości

wynosi

30.000zł

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
26.01.2021
(godz.10.00)

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
znajdującego się na parterze budynku położonego w Strzelcach
Opolskich przy ul. Opolskiej 46B,
Przedmiot przetargu stanowił lokal o ogólnej powierzchni użytkowej
42,34m2 (w tym pomieszczenie socjalne o pow. 10,57m2).

(godz.11.00)

IV przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 6
położonego na parterze budynku położonego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Opolskiej 46B.
Przedmiotem przetargu był lokal 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).

Zgodnie z warunkami przetargów, charakter działalności prowadzonej w lokalach powinien
nawiązywać do funkcji pływalni „STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli
rekreacji, sportu oraz poprawę stanu zdrowia i urody.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej każdego z lokali
wynosiła 15zł + 23% VAT.

Z uwagi na brak zainteresowanych najmem, przetargi zakończyły się wynikiem
negatywnym.

ROLNICTWO
➢ Rozpoczęto procedurę związaną z pozyskaniem środków na projekty realizowane
przez sołectwa w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
Do realizacji w 2021 r. projektów w ramach MIS zgłoszono sołectwa:
1) Adamowice – doposażenie sołectwa w sprzęty ogrodnicze,
2) Brzezina – zagospodarowanie terenu przy kapliczce,
3) Grodzisko – odnowienie parkietu w sali domu mieszkańca,
4) Kadłub-Piec – doposażenie w sprzęty kuchenne świetlicy,
5) Kadłub-Wieś – dokończenie wystroju „kadłubskiej zagrody”,
6) Kalinowice – poprawa nawierzchni placu zabaw przy urządzeniach zabawowych,
7) Ligota Dolna – odmalowanie ścian w Izbie Tradycji Lotniczych,
8) Niwki – ogrodzenie nowego placu zabaw,
9) Warmątowice – doposażenia pomieszczenia sołeckiego w stoły i krzesła.
Ramowy harmonogram działań w tym zakresie przedstawia się następująco:
➢ 25 styczeń 2021 – złożenie kompletnych wniosków przez sołectwa
➢ 30 styczeń 2021 – nabór wniosków do UMWO,
➢ luty 2021 – zmiany w budżecie gminy, w celu zabezpieczenia środków na realizacje
zadań
➢ luty – marzec 2021 – weryfikacja wniosków przez UMWO i uchwały Sejmiku
Województwa,
➢ kwiecień 2021 – podpisanie umów z gminą,
➢ kwiecień – październik 2021 – realizacja zadań.

INICJATYWY GOSPODARCZE
➢ Podejmując temat organizacji w Strzelcach Opolskich miejskiej komunikacji autobusowej,
14 stycznia br. wystosowałem pismo do p. Waldemara Gaidy – przewodniczącego
Zarządu Związku „Jedź z Nami” oraz do Jacka Króla – prezesa strzeleckiego PKS-u,
w którym zachęcam do skorzystania z rządowego programu dofinansowania do
zakupu autobusów bezemisyjnych, celem wykorzystania ich w komunikacji miejskiej.
W imieniu Gminy Strzelce Opolskie – która nie może bezpośrednio skorzystać
z dofinansowania – zadeklarowałem współpracę merytoryczną i wsparcie finansowe
przy realizacji tego przedsięwzięcia.
Dwa dni wcześniej wraz z Viceburmistrzem p. Józefem Kampą mieliśmy okazję
uczestniczyć w testowej jeździe małym autobusem elektrycznym ulicami miasta.
OŚWIATA

➢ W ramach programu „MALUCH+” 2021 Gmina Strzelce Opolskie otrzymała
dofinansowanie w kwocie 92.160,00 zł na bieżącą działalność żłobka.
➢ W terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. uczniowie w całym kraju mieli ferie zimowe.
W okresie ferii, w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 4 i 7 w Strzelcach
Opolskich oraz Zespole Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej zorganizowane
zostały półkolonie.
Przy zachowaniu reżimu sanitarnego dzieci miały możliwość uczestnictwa w różnorodnych
grach i zabawach (np. zabawa w małego chemika przy produkcji mydełek, zabawa
w kucharza i pieczenie pierników, gry sportowe, zabawa z alpakami itp.)
Warunki pogodowe w drugim tygodniu ferii pozwoliły na dodatkowe naśnieżenie
górki „Kaśki” w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich, chętni do zimowych zabaw
mieli zatem możliwość aktywnego wypoczynku na stoku.
➢ Z dniem 18 stycznia br. uczniowie klas I – III powrócili do nauczania stacjonarnego.
Zajęcia w szkołach odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego,
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
➢ W dniach 19 – 29 stycznia r. - zgodnie z terminarzem przedstawionym przez Opolskiego
Kuratora Oświaty - odbywają się etapy gminne Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych.
➢ Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie zdobył II miejsce oraz nagrodę 3.000 zł
w konkursie „Kopalnia EKO-wiedzy” organizowanym przez Fundację grupy
GÓRAŻDŻE „Aktywni w Regionie”.
Nagrody finansowe mogą być przeznaczone na realizację dowolnego projektu edukacyjnego
w 2021 roku.
Nagrody indywidualne w konkursie zdobyli również uczniowie tej szkoły Mateusz
Charczenko i Monika Musialik.
W konkursie udział wzięło ponad 300 uczniów z 11 szkół podstawowych województwa
opolskiego.
➢ Z okazji 25-lecia współpracy Gminy Strzelce Opolskie z partnerskim miastem Soest
(umowa partnerska podpisana została 7 czerwca 1995 r.), Młodzieżowa Rada Gminy we
współpracy z p. Radosławem Dimitrowem, przygotowała promujący Strzelce Opolskie
film pt.: „Moje miasto w Europie”.
➢
POMOC SPOŁECZNA
➢ W grudniu 2020 r. – przed świętami Bożego Narodzenia ponad 330 mieszkańców gminy
Strzelce Opolskie: osoby samotne, starsze i inne wymagające pomocy i wsparcia
otrzymało paczki świąteczne. W imieniu obdarowanych osób i rodzin należy serdecznie
podziękować Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej, która z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej, przygotowała i dostarczyła paczki do wszystkich potrzebujących.
➢ Kontynuowany jest projekt pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne”.
W ramach projektu, dowożone są bezpłatne obiady do osób, które zostały zakwalifikowane
do projektu.
Aktualnie z tej formy pomocy korzysta 120 osób z terenu Gminy.

➢ Kontynuowana jest realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej rządowego programu
„Wspieraj Seniora”.
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by
ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.
➢ Została złożona aplikacja do rządowego programu „Opieka wytchnieniowa”.
Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub
opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez wsparcie ich w codziennych
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby
zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, np.
na załatwienie niezbędnych spraw urzędowych, prywatnych itp.
W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do
100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Wniosek Gminy Strzelce
Opolskie dotyczy świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w
miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków Minister Rodziny i Polityki
Społecznej ma dokonać w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.
Realizacja programu przewidziana jest na rok bieżący – 2021.
➢ Ze względu na panującą pandemię i okres zimowy, osoby potrzebujące, w tym przede
wszystkim osoby bezdomne
mają możliwość uzyskania pomocy w punkcie
„Przytulisko” przy ul. M Prawego.
„Przytulisko” zapewnia ciągłą pomoc w postaci możliwości skorzystania z posiłku, ogrzania
się, wymiany odzieży itp.
Ciepłą zupę dostarcza codziennie Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, a Ośrodek Pomocy
Społecznej zakupuje artykuły spożywcze do sporządzania kanapek.
➢ Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej zostali zaliczeni do grupy „0” szczepień
przeciw COVID-19.
Z przywileju tego skorzysta 28 pracowników OPS-u w Strzelcach Opolskich, 19 osób już
się poddało szczepieniu, z tej grupy 6 osób otrzymało już dwie wymagane dawki
szczepionki.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
➢ W dniu 15 stycznia rozstrzygnięte zostały dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych dot. realizacji w roku bieżącym zadań publicznych dofinansowanych
z budżetu Gminy Strzelce Opolskie:
Rodzaj zadania
oraz środki publiczne zabezpieczone
na realizację zadania ogółem

Nazwa i adres oferenta

Ochrona i promocja zdrowia

Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5a
45-010 Opole

90.000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły Specjalnej
„Ósemka”

Wysokość
przyznanej
dotacji
(w zł)
80.000,00

10.000,00

ul. Ks. Wajdy 3
47-100 Strzelce Opolskie
Pomoc społeczna
oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Barka”
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie

60.000,00

60.000,00 zł
Ponadto trwa ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach trzech otwartych
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych dot. realizacji w 2021 roku zadań
publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie:
Rodzaj zadania
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym
Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka
OGÓŁEM

zabezpieczone
środki finansowe w
zł
35.000,00

Liczba
złożonych ofert

25.000,00

1

20.000,00

5

2

80.000,00

Rozstrzygnięcie tych konkursów nastąpi do dnia 29 stycznia 2021r.
SPORT
➢ Zatwierdziłem wyniki konkursów oraz naborów wniosków w trybie konkursowym na
realizację w roku bieżącym zadań publicznych z zakresu sportu:
1) Zadanie z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin
sportu
Lp.

Wnioskowana
kwota dotacji
(w zł)
7.000

Przyznana kwota
dotacji
(w zł)
7.000

1

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Strzelcach Opolskich BADMINTON

2

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Strzelcach Opolskich - BRYDŻ

4.000

4.000

3

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Strzelcach Opolskich KOSZYKÓWKA

60.000

60.000

4

5

6

UKS „KOMAR” w Strzelcach
Opolskich
LEKKOATLETYKA
Uczniowski Klub Sportowy
„Siódemka”
SUMO/JUDO
Opolski Klub TAEKWON-DO

5.000

5.000

20.000

10.000

20.000

10.000

OGÓŁEM
7

Popularyzowanie sportu
motoryzacyjnego

8

„Propagowanie pozostałych dyscyplin
sportu”

96.000

WNIOSKÓW NIE ZŁOŻONO

2) „Propagowanie piłki siatkowej poprzez szkolenia i udział w rozgrywkach,
w turniejach i zawodach sportowych na terenie całego kraju”
Lp.

1.

Stowarzyszenie ZAKSA
- Strzelce Opolskie

2.

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

Wnioskowana
kwota dotacji
(w zł)
232.000

Przyznana kwota
dotacji
(w zł)
232.000

30.000

29.500

OGÓŁEM

261.500

3) zadanie „Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału
zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej”
Numer wniosków oraz nazwa Wnioskodawcy
1. Ludowy Klub Sportowy „Adamietz”
Kadłub
2. Ludowy Klub Sportowy „Jedność”
Rozmierka
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast”
Strzelce Opolskie
4. Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica
Strzelecka
5. Klub Sportowy „Młodzik”
Strzelce Opolskie

w

Wnioskowana
kwota dotacji
(w zł)
14.500

przyznana
kwota dotacji
(w zł)
14.100

52.750

52.000

110.000

109.700

32.000

31.000

14.500

14.400

6.Ludowy Klub Sportowy „Czarni”
Kalinów – Kalinowice
7. Ludowy Klub Sportowy
„Rzemiosło” Dziewkowice
8. Klub Sportowy Dziewczęca Akademia
Piłki Nożnej
9. Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni” Rozmierz
OGÓŁEM

6.500

6.400

18.500

18.100

26.000

24.700

6.500

6.200

281.250

276.600

4) Organizacja imprez sportowych

Lp.

Numer oferty oraz nazwa oferenta

1

Stowarzyszenie AIKI

Wnioskowana
kwota dotacji
(w zł)
6 600

2

Stowarzyszenie AIKI

5 450

3

Ludowy Klub Sportowy
„Jedność” Rozmierka

5 600

2 100

4

Międzyszkolny
Klub Sportowy
w Strzelcach Opolskich

9 000

8 500

5

Opolski Klub Taekwon-do

11 600

4 700

6

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

4 500

3 900

7

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

3 100

1 800

45.850

24.000

RAZEM:

przyznana kwota
dotacji
(w zł)
1 800
1 200

Ponadto na wymieniony konkurs wpłynęły 2 oferty (SKS „Piast” Strzelce Opolskie oraz
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko), które nie spełniały wymogów formalnych
konkursu (oferenci nie złożyli wymaganych dokumentów).
CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU „STRZELEC”
➢ W związku z trwającą pandemią oraz ograniczeniami w prowadzeniu działalności,
w dniu 14 stycznia 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Op. a pracownikami ww.
zakładu w sprawie przestoju ekonomicznego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem postanowiono:
✓ wprowadzić na okres 18 - 31 stycznia 2021 r. przestój ekonomiczny;
✓ zmienić czasowo obowiązujące warunki zatrudnienia w zakresie wynagrodzenia
za pracę na nowe warunki tj. obniżyć wynagrodzenie pracowników o 20% na ww.
okres, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie to nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Zawarte porozumienie dotyczy 13 pracowników zatrudnionych w CRWiS „Strzelec” na
podstawie umowy o pracę.

Wprowadzenie przestoju pozwoli na ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania
zakładu.
O ile powoli na to sytuacja epidemiologiczna, wznowienie działalności CRWiS
„Strzelec” nastąpi z dniem 1 lutego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
➢ 29 grudnia 2020r. dokonano oceny prac plastycznych nadesłanych na Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny pt. „100- lecie Związku OSP- wierni tradycji w służbie drugiego
człowieka”.
Na konkurs nadesłano 92 prace, spośród których jury wyróżniło na szczeblu gminnym
16 prac, które zakwalifikowane zostały do konkursu na szczeblu powiatowym.
➢ Wykonano przyłącz wody dla obiektu OSP Strzelce Opolskie - dobrze układająca się
współpraca z SWIK Sp. z o. o. i pomoc spółki w wykonaniu przyłącza pozwoliło na
sprawną realizację zadania.
➢ W związku z trwającą zimą oraz trudnymi, niesprzyjającymi warunkami pogodowymi
(temperatura do -19ºC, opady śniegu), w dniach 16 i 17 stycznia zastęp OSP Strzelce
Opolskie przeprowadził patrol (rekonesans) miejsc, w których mogą przebywać
bezdomni:
✓ w dniu 16 stycznia (godz. 20-22)
• przy ul. Krakowskiej (była musztardownia) - zastano 3 osoby, które odmówiły
skorzystania z pomocy
• na terenie ogrodów działkowych (Rybaczówka i Oaza) oraz w Parku Miejskim nie
stwierdzono obecności osób bezdomnych.
✓ w dniu 17 stycznia przeprowadzono patrole dwukrotnie:
➢ w godz. 10-12 - nie stwierdzono osób bezdomnych (ustalono jedynie zmianę miejsca
przebywania osoby bezdomnej);

➢ w godz. 20-22 stwierdzono obecność 5 osób na ul. Krakowskiej (musztardownia) odmówili udzielenia pomocy, ul. 1 Maja (naprzeciw Goczoła) - 2 osoby i ul. 1 Maja
- 1 osoba.
Osoby te również odmówiły skorzystania z wsparcia i pomocy.
➢ Trwają przygotowania do kwalifikacji wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w całym kraju przeprowadzona zostanie
w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. (zostanie ogłoszona 24 marca) oraz od
9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. (zostanie ogłoszona 26 lipca).
W przypadku Gminy Strzelce Opolskie, do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
wezwanych zostanie 141 mężczyzn urodzonych w 2002 r., rocznik starszy mężczyzn 154 osoby oraz rocznik starszy kobiet - 2 osoby.
SPRAWY RÓŻNE
➢ W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółek: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. oraz
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., na którym podjęta została uchwała w
sprawie połączenia SWiK Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z PUKiM Sp. z o.o. (jako
spółki przejmowanej).
Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych połączenie nastąpi z dniem
wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej.
➢ 26 stycznia w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
✓ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021
oraz terminów płatności;
✓ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2021.
➢ W związku z zaangażowaniem gmin w Narodowy Program Szczepień przeciwko
COVID -19, poprzez zapewnienie transportu do punktów szczepień dla osób mających
trudności z dotarciem na ww. szczepienia, powołałem koordynatora ds. szczepień w
osobie Pana Jana Bogusza – Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Wojskowych.
Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:
✓ organizacja i koordynacja dowozu do punktu szczepień uprawnionych mieszkańców
gminy;
✓ koordynowanie działania infolinii ds. informacji o szczepieniach i dowozach na ww.
szczepienie.
Telefoniczny punkt zgłoszeń działa pod numerem 77 461 29 23, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi placówki, które wykonują szczepienia będą przekazywać
do koordynatora w umówionych terminach listę osób, które potrzebują pomocy w dotarciu
na szczepienie wraz z datą i godziną ustalonego szczepienia.
W naszej gminie dowozem pacjentów do placówek zajmują się poszczególne jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych.
➢ W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Henryka Pawłowskiego radnego Rady Miejskiej
V i VI kadencji, przez wiele lat zaangażowanego w działania na rzecz Ziemi
Strzeleckiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 stycznia w kościele Świętego Wawrzyńca.
Śp. Henryk Pawłowski, jako pierwszy, spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Komunalnym w Strzelcach Opolskich.

