
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
(26 PAŹDZIERNIKA – 23 LISTOPADA 2016 R.) 

FINANSE 
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 26 października – 23 listopada 2016r.: 

1) Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 października 

2016r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy 

Strzelce Opolskie na rok 2016. 
 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr 

XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r. 

2) Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 października 

2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 704.172,12 zł, co stanowi 

skutek otrzymanych dotacji: 
KWOTA 

DOTACJI (zł) 

PRZEZNACZENIE 

11.198,00 Środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 

ustawy o pomocy społecznej.  

 

44.000,00 Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z 

postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

 

152.000,00 Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o 

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

 

23.690,00 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 2016.  

 

 

9.010,00 Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i 

materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka Szkolna”. 

 



1.195,57 Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 

90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

 

269.367,63 Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym 

zakresie przez gminy za II okres płatniczy 2016r.  

 

-6.889,00 Zmian dokonano, w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego, w 

związku z dostosowaniem planu dotacji celowej do rzeczywistego 

wykonania w 2016r. przez samorządy zadań związanych z realizacją 

ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych. 

 

628,00 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez 

gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.  

 

188.375,00 Środki przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

 

4.596,92 Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji 

wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

 

7.000,00 Środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 

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

 

 

704.172,12 

 

OGÓŁEM 

3) Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 listopada 2016r. w 

sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.  

Zarządzenie podjęto na wnioski kierowników referatów oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy w związku z prawidłową realizacją zadań własnych i zleconych tych 

komórek, tj. przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami lub rozdziałami na 

łączną kwotę 405 393 zł. 

4) Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 2016 r. w 

sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2017 i 

projektu uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 -

2020.  



Projekt budżetu na rok 2017 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr 

XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Sporządzony według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:  

Dochody ogółem w kwocie: 111.965.650,00zł  

Wydatki ogółem w kwocie: 117.365.650,00zł 

Przychody ogółem w kwocie: 7.159.300,00zł 

Rozchody ogółem w kwocie: 1.759.300,00zł 

Planowany deficyt (dochody ogółem - wydatki ogółem): 5.400.000,00zł 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki 

zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty: 5.000.000zł oraz środki kwoty wolnej 

w wysokości 400.000zł.  

 

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie 2.040 tys. zł, z czego 700 tys. zł - 

to rezerwa ogólna, a 1.340 tys. zł – to rezerwa celowa.  

W ramach rezerwy celowej 315 tys. zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 

wydatki na obsługę długu. 

 

Sporządzony projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości 

finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i 

przyjętych zadań.  

Wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi – w formie zestawień tabelarycznych, 

spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad 

ostatecznym kształtem budżetu roku 2017. 

INWESTYCJE  
  „Przebudowa ul. K. Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich etap I” – w wyniku 

przeprowadzonej procedury przetargowej, wybrano firmę HUCZ Sp. z o.o. Sp. K., która 

rozpoczęła roboty budowalne.  

Zakontraktowana wartość robót: 188 338,67 zł.  

Zadanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, plantowanie poboczy, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą 

ścieralną z betonu asfaltowego, wykonanie zatoki parkingowej z nawierzchnią z płyt 

betonowych ażurowych, przebudowę wjazdów i dojść do posesji. Wykonano roboty 

rozbiórkowe oraz korytowanie. Trwa układanie podbudowy. 

 

 Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy 

ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”.  

Zadanie realizuje biuro projektów SEWI z Opola za 28 413,00 złotych. W ramach 

opracowania zostanie zaprojektowany chodnik wraz z odwodnieniem. 

 

 „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na 

gminnych ciągach pieszych.  

Zakończono roboty wg umowy 139/2016 za 40 000 złotych, w realizacji roboty wg umowy 

nr 486/2016 z 18-10-2016 roku. Na wykonanie kolejnego etapu zadania, przeznaczono 

40 000 złotych z czego dotychczas zaangażowano 15 000 zł. 

 



 „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) - 

opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona 

została przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy 

koncepcja zmian mających na celu zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowane będą 

projekty wykonawcze dla rozbudowy CRWiS STRZELEC. Koszt zadania określony został 

na 141 450 złotych. 

 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – odmulenie 

rowów i czyszczenie przepustów” – zadanie realizuje firma: Usługi Ogólnobudowlane 

Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej za 30 900 złotych. W ramach zadania 

wyczyszczone zostaną: rów w Płużnicy Wielkiej, przepust pod ul. Wolności wraz z rowem 

w Rożniątowie, rów przy ogródkach działkowych Pionier w Strzelcach Opolskich oraz 

przepust pod ul. Pasternik w Rozmierce. 

 „Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich – 

pomieszczenia Referatu Zarządzania Kryzysowego przy ul. Opolskiej w Strzelcach 

Opolskich” – wyłoniono wykonawcę zadania tj. firmę ZELTECH Andrzej Zieliński 

z Opola. Wartość zadania wynosi 17.900,00 złotych z terminem wykonania do 30.11.2016 

roku. 

  „Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg”. 

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci 

wodociągowej – jest nim SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna z 

siedziba w Opolu.  

Realizując zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 

dawnej Zieleni Miejskiej w Strzelcach Opolskich dokonano podziałów geodezyjnych 

wyznaczając nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz ciągi 

komunikacyjne. Opracowano wstępną koncepcję układu komunikacyjnego.  

 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego” – trwają prace nad koncepcją obiektu, której autorem jest Jarosław 

Szuszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JSa PROJEKT -Biuro 

Architektoniczne.  

Zakres prac objęty umową dotyczy budynku cztero-kondygnacyjnego, trzy segmentowego 

i obejmuje m. in.: 

1) koncepcje zagospodarowania terenu i usytuowania budynku, 

2) koncepcje projektowe budynku i funkcji mieszkań, w tym: rzuty wszystkich 

kondygnacji, 2 przekroje, elewacje, 

3) wizualizacje obiektu (4 widoki perspektywiczne z poziomu terenu, 1 widok z lotu 

ptaka) 

 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 

pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach”. Dokumentację 

opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za 

kwotę umowną 5 900 złotych. 

 

 „Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie” – zadanie realizuje firma PUH DOMAX 

Arkadiusz Mika z Boronowa.  

Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z 

warstwą ścieralną z betonu asfaltowego oraz przebudowę wjazdów i dojść do posesji a 

także oznakowanie pionowe. Wykonano korytowanie, podbudowę oraz ułożono 

nawierzchnię asfaltową. Trwa wykonywanie zjazdów do posesji.  

Wartość zadania wynosi 187 650,62 złotych. 



  „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie wykonuje firma 

KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.  

Wartość III części zadania wynosi 47 500 złotych. 

 

 „Przebudowa oświetlenia ulicy Budowlanych w Strzelcach Opolskich” – zadanie, które 

obejmuje odcinek drogi od targowiska do drogi prowadzącej do ogrodów działkowych 

realizuje firma EL-SECO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. za kwotę 19 557,00 złotych.  

W ramach zadania zostaną dostawione 3 słupy niskie (parkowe) na odcinku od ul. 

Moniuszki do ul. Stawowej, natomiast na odcinku od ul. Stawowej do ogrodów 

działkowych zostanie zabudowanych 6 szt. słupów wysokich. Termin realizacji zadania do 

05.12.2016 roku. 

 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 

pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Knapika w Szczepanku”. Dokumentację 

opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru robót Elektrycznych Marian Tomczyk za 

kwotę umowną 6 200 złotych. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

 „Remont ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich” – wykonała firma HUCZ Sp. z o.o. 

Sp. K. z Boronowa za 137 882,69 złotych.  

Zadanie obejmowało całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni tłuczniowej, 

wykonanie pogłębienia koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie dwóch warstw z 

gruntów stabilizowanych cementem, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa 

kamiennego łamanego (bazalt, szarogłaz), rozłożenie dwuwarstwowej nawierzchni z 

betonu asfaltowego. Wykonana została droga długości 164mb, która jest oświetlona 

oprawami LED. 

 Gmina przekazała dotację celową w wysokości 20 000,00 złotych na podstawie umowy 

nr 8/2016 z dnia 3 października 2016r na wykonanie kompleksowej renowacji 

instrumentu organowego w kościele parafialnym Św. Bartłomieja w Suchej (organy 

zbudowane w drugiej połowie XIX w i rozbudowane w XX wieku). Prace wykonał 

Organmistrz Wiesław Jeleń reprezentujący firmę Organmistrzostwo „Kamerton”. Koszt 

prac 61 500,00 złotych. 

 

 „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców w Ligocie Górnej przy ul. Wiejskiej” – 

budowa przyłącza elektrycznego. Zadanie wykonała firma El - SECO Sp. z o.o. z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich. Wartość zadania wyniosła 1 722,00 złotych. 

 „Przeglądy okresowe dróg” – zadanie wykonało Biuro Badawczo – Projektowe 

Budownictwa Komunikacyjnego „Transcomp” z Warszawy. Przeprowadzono przeglądy 5-

letnie dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie (obowiązek taki 

nakłada na zarządcę drogi ustawa Prawo budowlane). Koszt usługi wyniósł 24 696 złotych. 

 „Remont drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na działce nr 1587 w Strzelcach 

Opolskich” – wykonawcą zadania, którego wartość wyniosła  12 990 złotych było PHU 

Ben-Bud Beniamin Hurek z Osieka. 
 

 „Budowa oświetlenia ulicy Budowlanych w Strzelcach Opolskich” – jest to kontynuacja 

zadania z 2015 roku i obejmowała odcinek od ul. Toszeckiej do skrzyżowania z drogą 

prowadzącą w kierunku ogrodów działkowych i Dziewkowic. Wykonawcą robót była 

firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Memfis z siedzibą w Olszynie. Zadanie 

zostało zrealizowane za kwotę  



20 754,53 złotych. Wybudowano 7 nowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami 

energooszczędnymi ledowymi o mocy 36 W. 

 „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana Pani Klaudii Moj. 

Wartość zadania wynosiła 30.000zł. Wykonano ścinkę poboczy: ul. Leśnej w Rozmierce; 

ul. Leśnej i ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich; ul. Błotnickiej w Warmątowicach; ul. 

Wiejskiej w Płużnicy; ul. Zielonej w Dziewkowicach; ul. Strzeleckiej, Parkowej i Przeskok 

w Kalinowicach; ul. Wiejskiej w Niwkach; ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej. 

 

  „Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce 

Opolskie” – zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (wartość zadania wynosiła 30 000 złotych). Prace 

wykonywane były w miarę występujących potrzeb.  

 

  „Remont nawierzchni ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich” – 

wykonawcą zadania była firma KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla. Wartość 

wykonanych robót wynosi 22 131,14 złotych. 

 

 „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej” – wykonawcą zadania 

była firma PHU „MEMFIS” z Olszyny. Wartość zadania wynosiła 11 729,12 złotych. W 

ramach zadania wybudowano 3 nowe słupy oświetlenia ulicznego z oprawami 

energooszczędnymi ledowymi o mocy 36 W.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

 

 

 

 

 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

28.10.2016 

 

„Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu” – kwalifikacja zdrowotna” 

(część zadania nr 1).  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna polegająca na 

przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji i diagnozy medycznej dla 

uczestników Projektu „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”. 

Zamówienie jest częścią Projektu pn. “Jesień życia w dobrej kondycji bez 

bólu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane jest 

przez Gminę Strzelce Opolskie, zgodnie z Umową partnerską na rzecz 

realizacji Projektu pn. “Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu” z dnia 

11-08-2016 r. pomiędzy Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” 

Marcin Rękawek (leader), Stowarzyszeniem “Promocja 

Przedsiębiorczości” i Gminą Strzelce Opolskie.  

Zaproszenie do złożenia oferty wystosowano do 3 wykonawców, przy 

czym procedura jest otwarta i każdy inny zainteresowany wykonawca 

może złożyć ofertę.  

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowane było na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz 

Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 

W wyniku procedury wybrano wykonawcę – Gabinet Internistyczny 



p. Stanisława Skubisa ze Strzelec Opolskich, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę ( 100 zł/ badanie 1 osoby).  
 

FUNDUSZE POMOCOWE 
 W dniu 31 października 2016 r. ukazała się lista rankingowa zadań wybranych do 

dofinansowania w 2017r., w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

 

Wniosek Gminy Strzelce Opolskie pn.: „Budowa drogi łączącej ul.1 Maja z drogą 

technologiczną w Strzelcach Opolskich” znajduje się na 14 miejscu, co oznacza, iż 

gmina zrealizuje inwestycję w 2017 r. 

Szacowany koszt projektu wyniesie 1 323 596 zł, z czego dofinansowanie wyniesie  

 656 681 zł. 

 W dniu 15 listopada 2016 r. Gmina Strzelce Opolskie została poinformowana przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż projekt 

pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny przy ulicy 

Opolskiej – etap I” uzyskał 63 punkty i znalazł się na wysokiej pozycji listy 

rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo przyznania dofinansowania.  

  W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek 

rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Realizacja projektu 

planowana jest na lata 2017-2018. 

  Szacowany koszt projektu wyniesie 962 363,98 zł, z czego dofinansowanie 85 %, co 

stanowi 818 009zł. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

04.11.2016 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 

gminnej nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej  

w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza.  
 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, 

działka znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną typu szeregowego oraz pod ciąg pieszo-

jezdny.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 170.000 zł netto (+23%VAT).  

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – III ustny przetarg 

nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej.  

08.11.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 

położonego na parterze budynku przy ul. Topolowej 2 

w Strzelcach Op. wraz z przynależną piwnicą o pow.6,30m².  

Lokal o pow. 46,04m² składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki  

i przedpokoju. 

Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia 

25.11.2091r. 291/10.000 części działek nr 3688/4 i nr 3688/6  

z mapy 17 o ogólnej pow. 0,2060ha. 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000 zł (w tym cena lokalu 

mieszkalnego 94.232 zł i cena udziału w gruncie 5.768zł).  

Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r.  

o podatku od towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT .  

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

09.11.2016 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych 

położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej  

i ul. Szpitalnej. 
LP. NR DZIAŁKI, 

Z MAPY 

POW. DZIAŁKI 

W HA 

CENA WYW. 

NETTO 

1. 316/7 z mapy 2 0,0617 ha 60.000 

2. 316/12 z mapy 2 0,0934 ha 90.000 

3. 316/14 z mapy 2 0,0844ha 80.000 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: 

Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl., nieruchomości objęte 

przetargiem położone są na terenie przeznaczonym są pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną.  

Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, które wykona Gmina do końca 2018r.  

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

22.11.2016 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych 

położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Osiedle. 
LP.  NR DZIAŁKI; Z MAPY POW. 

DZIAŁKI 

W HA 

CENA 

WYWOŁAWCZA 

NETTO W ZŁ. 

1 3844/2; 17 0,0259 3.700 

2 3846/2; 17 0,0411 5.900 

3 3848/2; 17 0,0222 3.200 

4 3849/2; 17 0,0132 1.900 

5 3850/2; 17 0,0149 2.100 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce 

Opolskie działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako tereny ogrodów 

działkowych.  

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

05.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich  

przy ul. Marka Prawego (nieruchomość składająca się z działek nr 1650/45 i 

nr 1656/3 z mapy 20 o ogólnej pow. 0,1421ha). 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Strzelce Opolskie, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 



usługową o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, z 

dodatkową funkcją mieszkaniową.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł. netto (+23% VAT).  

06.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

stanowiącej lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ul. 

Jordanowskiej 6 w Strzelcach Opolskich.  

Przedmiotem przetargu jest lokal o pow. 106,55m² składający się  

z 10 pomieszczeń. 

Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia 

29.09.2102r. 78/1000 części działki nr 1718/1 z mapy 8 o pow. 0,0587ha. 

Dla lokalu została wydana decyzja Starosty Strzeleckiego nr 111/16 z dnia 

21.04.2016r. stanowiąca pozwolenie na przebudowę lokalu użytkowego na 

lokal mieszkalny. Nowy właściciel może dokonać zmiany sposobu 

użytkowania lokalu.  

Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. 

o podatku od towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220.000 zł (w tym cena lokalu 

użytkowego 214.628 zł i cena udziału w gruncie 5.372zł). 

12.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 

Ogrodowej, składającej się z działek nr 5159, nr 3151/24, nr 3151/25, nr 

3152/35, nr 3152/36, nr 5128/2, nr 5128/3, nr 3148/38, nr 3148/39 z mapy 15 o 

ogólnej pow. 0,4633ha.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, 

nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę 

mieszkaniową typu szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże 

oraz zieleń urządzoną publiczną.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł netto (+23%VAT). 

20.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej stanowiącej działkę 

budowlaną nr 985/23 z mapy 3 o pow. 0,0801ha. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działka przeznaczona 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000zł netto ( +23% VAT). 

11.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a (nieruchomość składająca 

się z działki nr 585/14 z mapy 3 o pow. 0,6395ha oraz działki nr 585/15 z mapy 

3 o pow. 2,4780ha). 

Na działce nr 585/14 znajduje się stalowa konstrukcja, stanowiąca szkielet 

budowanej hali do unieszkodliwiania i segregacji odpadów o pow. 

zabudowy 1352,94 m², na budowę której gmina posiada ważne pozwolenie Nr 

410/08 z dnia 7.10.2008r. Natomiast działka nr 585/15 jest niezabudowana.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Wieś, ww. działki znajdują się na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem O- teren gospodarowania 

odpadami (składowisko odpadów).  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000.000 zł netto (+23% VAT).  

16.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej 



nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej 

przy ul. Dworcowej 7 (nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 

281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha). 

Zabudowania nieruchomości stanowią:  

1) budynek pałacowy o pow.1667m² i kubaturze 10109m³, wpisany do rejestru 

zabytków Województwa Opolskiego pod nr 2037/78 z dnia 31.07.1978r.  

2) budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m²,  

3) park w zespole pałacowo –folwarcznym wraz z ogrodzeniem wpisany do 

rejestru zbytków Województwa Opolskiego pod nr 136/86 z dnia 

6.06.1986r.  

4) budynek gospodarczy o pow. 70m²,  

5) dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, stanowiący zabytek 

ruchomy zarejestrowany pod nr Ks.B.t.IV-298/14 z dnia 30.05.2014r.  

6) grobowiec rodu von Posadowsky, wpisany do gminnej ewidencji zabytków,  

7) altana ze sceną.  

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego 

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 

stanowi teren zieleni (urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, 

ochronnej), usług o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności w 

zakresie szkolnictwa, oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki 

społecznej, turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej o charakterze 

rezydencjonalnym.  

Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w 

przeważającej części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz z 

ogrodzeniem i pałacem wpisanymi do rejestru zabytków.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  

Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. 

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

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami cena sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana w 

przetargu zostanie obniżona o 50%.  

 

 

GOSPODARKA LOKALOWA  
 
 

 

 

 18 listopada upłynął termin składania ofert w konkursie na wykonanie na własny 

koszt remontu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. W. Świerzego 

50/2 w Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 44,12 m2, w tym 

mieszkalnej 21,12 m2, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i 

przedpokoju), w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.  

 

W konkursie mogły wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu 

mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych 

mający trudne warunki mieszkaniowe. 

 



Niezbędny do wykonania zakres prac w lokalu obejmuje: 

1. wykonanie instalacji c.o. na paliwo stałe z montażem kuchni węglowej z płaszczem 

wodnym, 

2. rozebranie pieca kaflowego, 

3. wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem wodomierza, 

4. wymianę drzwi wewnętrznych (2 szt.), 

5. wymianę wykładzin podłogowych w całym lokalu,  

6. wymianę i uzupełnienie armatury oraz wyposażenia łazienki i kuchni. 

 

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęła 1 oferta.  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 W dniach od 5 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Opolskich ponownie wyłożony zostanie do publicznego wglądu 

w niezbędnym zakresie projekt „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w tut. Urzędzie (w Sali Rady Miejskiej) w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 

1100. 

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 17 stycznia 2017r. 

(ponowne wyłożenie obejmuje obszary w granicach działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi gruntu: 196, 197, 198/1, 198/3, 199 (w części), 200/1 (w części), 200/2, 

201, 202, 203/3, 377 (w części), 430/1, 430/2, 430/4, 430/6, 430/7, 467/1, 468/1, 468/5, 

468/6, 319/2 (w części), 405/2 (w części), 410/1 (w części), 410/4 (w części). 

INICJATYWY GOSPODARCZE  
 14 listopada br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku powiatowo-gminnego 

„Jedź z nami”. Gminę Strzelce Opolskie reprezentował p. Henryk Czempiel – Kierownik 

Referatu IG. Uchwalono przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego oraz przyjęto projekt budżetu na rok 2017. Budżet zamyka się w kwocie 80 

000 zł, z czego na naszą gminę przypada składka w wysokości 15 817 zł. 

 W dniach 6-23 grudnia 2016 r. na Rynku przed ratuszem w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 

 

Atrakcjami, jak co roku będą szopka z żywymi zwierzętami, bezpłatna karuzela dla dzieci, 

darmowy poczęstunek dla mieszkańców z Restauracji Toro ze Strzelec Opolskich oraz z 

Gospodarstwa Agroturystycznego „Rancho” .  

Główną gwiazdą jarmarku będzie Mariusz Kalaga, który wraz z Pokazem Tancerzy 

Ognia zakończy artystyczną część tegorocznego jarmarku. 

Oprócz M. Kalagi wystąpi orkiestra góralska Hajduki oraz Klaudia i Kasia Chwołka z 

Estrady Tyskiej.  

Zaproszono również do występu zespoły miejscowe (Viva La Musica Studio Wokalne 

BIS, Simona i Denis, Anna Gabor-Dimitrow, zespół Centavia, Orkiestra Dęta i wielu 

innych). 

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert dotyczących dzierżawy terenu, bądź 

pawilonu handlowego w celu prowadzenia podczas jarmarku handlu artykułami 

świątecznymi. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  



W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi:  
 

1. W związku z zakończeniem kampanii edukacyjnej pn. „Czysty świat wokół nas – edukacja 

ekologiczna dzieci i młodzieży w Gminie Strzelce Opolskie” Gmina otrzymała 14 700 zł 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

 

2. W miesiącu październiku 2016 roku wygenerowano 544 upomnienia na łączną kwotę 60 

615 zł za raty od lipca do września 2016 roku.  

 

3. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W miesiącu październiku br. wystawiono kolejne 153 tytuły wykonawcze za raty od 

stycznia do czerwca 2016 roku na kwotę 43.692 zł.  

 

Według stanu na dzień 21 listopada br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 

799 tytuły wykonawcze na kwotę należności głównej 396.958 zł.  

Oprócz należności głównej dłużnicy muszą pokryć koszty odsetek oraz koszty upomnień 

w wysokości 25.783,80 zł.  

Na dzień 21 listopada 2016 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało 

jeszcze ok. 177.907,20 zł.  

4. Na dzień 31 października 2016 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 

 - 2013 rok – 10.721,00 zł, procent ściągalności – 99,6 % 

 - 2014 rok – 38 775,00 zł, procent ściągalności – 99,2 % 

 - 2015 rok – 51.319,00 zł, procent ściągalności – 98,9 % 

 W 2016 roku procent ściągalności wynosi 96 %. 

5. Od 17 października do 21 listopada br. wysłano 295 sms-y przypominające 

o uregulowaniu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc 

październik 2016. 

 

6. W listopadzie br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

wpłynęło 11 nowych oraz 113 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (stan na 21. 11. 2016 r.). 

 

7. Przygotowywane są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2017 r. 

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 
 9 listopada w tut. Ratuszu odbyła się VII konferencja profilaktyczna pt. „Przemoc w 

rodzinie a małoletni”.  
 

Wydawałoby się, że na temat zjawiska przemocy powiedziano już wszystko, o tym że 

pracownicy odpowiednich instytucji właściwie potrafią rozpoznać, gdy w domu ich 

podopiecznych dzieje się coś złego. My sami jesteśmy już wyczuleni na sytuacje, w 

których cierpią najmłodsi i potrafimy zareagować, zgłaszając fakt policji. Niestety kolejne 

doniesienia z kraju o pobiciu maleńkich dzieci pokazują, iż wiedzę na ten temat trzeba 

wciąż aktualizować, a nam wciąż przypominać, że właściwa reakcja może zapobiec 

tragedii.  

 

 

W konferencji zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uczestniczyli pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci i kuratorzy. 

Sala Rady Miejskiej była wypełniona po brzegi. 



OŚWIATA  
 W okresie od 3 do 31 lipca 2017r. planowana jest przerwa w działalności strzeleckiego 

Żłobka.  

Powyższe związane jest z koniecznością udzielenia pracownikom urlopów 

wypoczynkowych. 
Zgodnie ze Statutem Żłobka (załącznik do Uchwały nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej – żłobka), Dyrektor żłobka ustala corocznie nie dłuższą niż trzydzieści dni jednorazowa 

przerwę w działalności żłobka w okresie lipiec – sierpień - ze względu na konieczność udzielenia 
pracownikom urlopów wypoczynkowych. 

 8 listopada 2016 roku, odbyła się komisyjna ocena prac zgłoszonych do konkursu 

plastycznego „Krew darem życia – Ty także możesz uratować komuś życie”.  

Do udziału w konkursie zgłoszono ogółem 145 prac. 

- 137 prac uczniów szkół podstawowych 

- 8 prac uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie  

(w tym z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie). 

 

Pierwsze miejsca zajęli uczniowie szkół: 

- ZPO Kadłub (kategoria klas I-III szkół podstawowych), 

- PSP Rozmierka (kategoria klas IV-VI szkół podstawowych), 

- ZSS Kadłub(kategoria szkół gimnazjalnych). 

 10 listopada 2016 roku zakończył się dodatkowy nabór do Żłobka. Ogłoszenie 

dotyczyło 2 miejsc.  

Ogółem wpłynęło sześć wniosków, które spełniały wszystkie kryteria określone w 

naborze. Z sześciu wniosków dyrektor Żłobka przyjęła dwoje dzieci. 

SPRAWY RÓŻNE  
 4 listopada, już po raz dwunasty, Środowiskowy Dom Samopomocy  w Strzelcach 

Opolskich był organizatorem Wojewódzkiego Halowego Turnieju Sportowego o 

Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. 

W turnieju udział wzięło 65 niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowych Domów 

Samopomocy z terenu województwa opolskiego.  

Zwycięski okazał się zespół ŚDS w Nysie, drugie miejsce przypadło gospodarzom, zaś 

brązowy medal trafił do drużyny ŚDS z Namysłowa. 

 

Impreza odbyła się w Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Op. 

przy wsparciu wolontariuszy, dzięki czemu zarówno osoby niepełnosprawne jak i 

młodzież miała szansę na jeszcze pełniejszą integrację społeczną. Dzięki imprezie osoby 

niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje umiejętności sportowe i społeczne, ale przede 

wszystkim czerpać ogromną radość płynącą ze zdrowej rywalizacji i uprawiania sportu. 

 

Turniej ten cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy udział wszystkich ośrodków 

wsparcia z województwa opolskiego.  

 
 

 Zespół Suskie Skowroneczki i Julia Koloch oraz ich opiekunka Katarzyna Wujec z 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej zostali laureatami 

XXI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”.  

Przegląd odbył się 12 listopada 2016 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 

„Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Pogorzeli. 

 



W widowisku wystąpili wyróżnieni wykonawcy wyłonieni w eliminacjach, które miały 

miejsce pod koniec października.  

Jury koncertu eliminacyjnego wysłuchało aż 81 prezentacji artystycznych. Łącznie w 

przesłuchaniach festiwalowych uczestniczyło 513 wykonawców. Oprócz solistów w 

festiwalu udział wzięły zespoły wokalne, zespoły chóralne oraz chóry.  

Z uwagi na wysoki poziom artystyczny oraz zgłoszoną liczbę uczestników eliminacji 

jury przyznało 26 wykonawcom tytuł Laureata XXI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej TOBIE POLSKO.  

Jest nam niezmiernie miło, że w tym wąskim gronie znaleźli się uczestnicy z naszej 

gminy.  

 15 listopada w warszawskim Pałacu Zamoyskich odbyła się uroczysta Gala Sportowa 

Polska 2016.  

Podczas uroczystości miałem zaszczyt odebrać przyznane Gminie Strzelce Opolskie 

wyróżnienie "Sportowa Gmina".  

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska już od 

siedmiu lat w ramach programu „Sportowa Polska”. Gminie Strzelce Opolskie 

wyróżnienie przyznane zostało już po raz kolejny.  

Wyróżnienia przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych 

obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Oceniając 

kandydatów do wyróżnienia, bierze pod uwagę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę 

sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i 

rekreacji, działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród młodzieży a także nakłady 

gminy na sport powszechny.  

 W dniu 20.11.2016 r. ekipa Gminy Strzelce Opolskie w składzie Tadeusz Goc, 

Krzysztof Lelonkiewicz, Andrzej Szczużewski, Dariusz Filipczak, Bernadetta Tacica, 

Joanna Hołobut, Klaudia Długosz, Wojciech Foryt, ukończyła bieg Pomarańczowa 

Dycha, który odbył się Kędzierzynie Koźlu. Po zakończeniu biegu wręczyłem p. 

Szczużewskiemu karnet na basen wartości 500 zł, by jak najlepiej mógł się przygotować 

do Triathlonu Iron Man, w którym będzie reprezentował Gminę Strzelce Opolskie.  

 Już dziś zapraszamy do udziału w XXVII Strzeleckim Biegu Ulicznym  

im. E. Ferta. 

 

Bieg na dystansie 15 km przeprowadzony zostanie 17 grudnia 2016r. (sobota) ulicami 

miasta Strzelce Opolskie.  

 

OPIS TRASY: ul. Mickiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. E. Ferta, ul. Mickiewicza - 

(mała pętla) ul. Mickiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bursztynowa, Aleja Jana 

Pawła II, Plac rekreacyjno-sportowy, teren PSP nr 7, ul. Agatowa, ul. Rubinowa, ul. 

Bursztynowa, ul. E. Ferta, ul. Mickiewicza - meta. ( 3 x duża pętla). 

Zgłoszenia do udziału w biegu przyjmowane są elektronicznie – poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na www.maratonypolskie.pl lub poprzez link na stronie 

www.strzelceopolskie.pl do dnia 14 grudnia 2016r.  

KULTURA  
 

 

26.10.2016 „Stół weselny na Górnym Śląsku w procesie Przemian” z Teresą 

Smolińską - Odkurzanie Lamusa, czyli w poszukiwaniu starych legend i 

podań (Kawiarenka Cafe@Kultura) 



 

29.10.2016 Halloween - blok zabaw dla dzieci i film animowany (Kawiarenka C@fe 

Kultura) 
 

29.10.2016 „Skazany na bluesa” – koncert zaduszkowy w wykonaniu Macieja 

Lipiny i muzyków Teatru Śląskiego w Katowicach (sala widowiskowa 

SOK)  
 

5.11.2016 II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe” - koncert 

Marcin Pater Trio (Kawiarenka C@fe Kultura) 
 

6.11.2016 Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Księga Dżungli 2” 

(Kawiarenka C@fe Kultura) 

 

6.11.2016 Zespół Pieśni i Tańca „ Komorno” – warsztaty taneczne  

i występ (Sala Widowiskowa SOK)  
 

10.11.2016 „Dobra Nuta” - koncert sekcji wokalnej „Singing” SOK  

(sala widowiskowa SOK)  

13.11.2016 Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Misiek  

w Nowym Jorku” (Kawiarenka C@fe Kultura) 

 

13.11.2016 Aleksandr Maceradi – koncert ballad i romansów rosyjskich (sala 

widowiskowa) 
 

18 - 20.11. 

2016 

46 Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek 

 
 

19.11.2016 II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe”  

- koncert Adama Wendt i Bogdana Hołownia (Kawiarenka C@fe 

Kultura 
 

21.11.2016 Kino Outdor – seanse „Wołyń”, „Fantastyczne zwierzęta”, 

„Pitbull”(Sala Widowiskowa). 

 

WYSTAWY 

23.09. – 

25.11.2016 

Wystawa rysunku i akwareli Piotra Jonka - „Orbis Interior” 

(Kawiarenka C@fe Kultura) 

 

 

20.10.2016 Wystawa fotografii „Kobieta niezwykła ” Katarzyny Scholz (Galeria 

SOK). 
 

INNE WYDARZENIA 
  

27.10.2016 Spotkanie informacyjne w sprawie budowy mieszkań (Ratusz, sala Rady 
Miejskiej). 



Za nami pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie gminnego programu 

budowy mieszkań.  

Jak widać zainteresowanie jest ogromne - w spotkaniu uczestniczyło ok. 120 

osób, większość zainteresowana udziałem w programie.  

 

Z informacji zebranych do tej pory wynika, że:  

- mieszkaniami zainteresowane są głównie małżeństwa i związki  

 nieformalne w wieku od 26 do 35 lat,  

- głównie mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie i tu zatrudnieni,  

- wychowujący jedno, dwoje i troje dzieci,  

- mieszkający u rodziny lub wynajmujący mieszkania,  

- oczekujący metrażu 51-70 m2, a także powyżej 70 m2.  

 

28.10.2016 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny. 

Przedmiotem obrad były m.in. zmiany w dokumentach Stowarzyszenia 

wynikające z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 z 

dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania 

przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

28.10.2016 Obchody dnia patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Szymiszowie.  

 

10.11.2016 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (Urząd Miasta w Kędzierzynie-

Koźlu) 

 

11.11.2016  Obchody Święta Niepodległości. 

Gminne uroczystości rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

rozpoczęły się tradycyjną Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy 

przedstawiciele lokalnych władz, organizacji i partii politycznych, 

strzeleckiej oświaty oraz zaproszeni goście oraz mieszkańcy Strzelec 

Opolskich przemaszerowali pod pomnik poświęcony ofiarom wojen i 

przemocy, gdzie oddali hołd walczącym o niepodległą Polskę i złożyli biało-

czerwone wiązanki kwiatów. 

W tym roku osobiście uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości w 

Warszawie, dokąd udałem się na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy. 

 

14-15.11. 

2016 

 

 

X Międzynarodowa Konferencja „Miasto 2016 – Zarządzanie Miastem” 

(Muzeum Śląskie w Katowicach). 

 

Program konferencji obejmował m.in. takie zagadnienia jak:  

1) "Miasta przyjazne środowisku" 

2) "Działania wobec miast na poziomie globalnym, europejskim i 

krajowym"  



3) " Nowe idee dla miast - jak dobra urbanistyka sprawia że w miastach żyje 

się lepiej" 

4) "Jak lepiej zarządzać informacją we współczesnym mieście". 

 

16.11.2016 Spotkanie informacyjne nt. programów współpracy transgranicznej i 

międzyregionalnej w udziałem Polski (Opole, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego)  

 

17.11.2016 Spotkanie pn. „Kluczowa rola jednostek samorządu terytorialnego w 

procesie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” z udziałem Marszałka 

Województwa Opolskiego Andrzeja Buły (siedziba Strzeleckiej 

Spółdzielni Socjalnej w Strzelcach Opolskich) 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Programów 

Operacyjnych UMWO, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

dla Subregionu Południowego. 

 

18.11.2016 II spotkanie Rady ds. Rodziny (Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)  

Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie w woj. opolskim 

pieczy zastępczej. 

 

18.11.2016  Spotkanie z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika 

Socjalnego. 

 

Ten dzień jest okazją by w sposób szczególny podziękować wszystkim 

pracownikom służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w 

wypełnianie tej ważnej, odpowiedzialnej roli. To praca wymagająca 

szczególnych kwalifikacji. Na równi z wykształceniem ważna jest tu 

wrażliwość, empatia i zrozumienie dla ludzkiej słabości.  

 

W imieniu gminy Strzelce Opolskie na ręce pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania złożyły: 

Z-ca burmistrza Maria Feliniak i przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela 

Puzik.  

19.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy 

Wzajemnej „BARKA”. 

 

20.11.2016 Memoriał Franciszka Prochownika (Ratusz). 

 

Po raz szósty rozegrany został szachowy Memoriał Franciszka 

Prochownika. Turniej miał rangę otwartych Mistrzostw Województwa 

Opolskiego oraz został zaliczony do cyklu "90 turniejów na 90-lecie 

Polskiego Związku Szachowego". 

 

W turnieju startowało 68 zawodników, a każdy z nich rozegrał po 9 

półgodzinnych partii. 

Zawody, z wynikiem 7,5 punktu, wygrał ukraiński arcymistrz Wołodymyr 



Małaniuk reprezentujący klub Hetman-Politechnika Koszalin. 

Szczegółowa informacja nt. turnieju dostępna jest na stronie internetowej 

www.strzelceopolskie.pl. 

Organizatorami memoriału byli: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich oraz 

Opolski Związek Szachowy, a sponsorami: rodzina Franciszka Prochownika 

i strzelecki Kaufland. 

 

23.11.2016 Spotkanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

w powiązaniu z Programem Pracy Więźniów (Zakład Karny nr 1 w 

Strzelcach Opolskich). 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

 

24.11.2016 Narada z sołtysami i kierownikami jednostek obsługujących wieś 

(Grodzisko, remiza OSP). 

W programie narady m.in.: 

 aktualna sytuacja gospodarcza gminy – realizacja budżetu  i ważniejszych 

zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym w sołectwach; 

 problemy nurtujące samorządy wiejskie; 

 fundusz sołecki – realizacja zadań i wydatków w 2016r. i zamierzenia na 

2017r.; 

 akcja zima 

 

24.11.2016 Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu 

„Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego 2016”. 

(Opole, Filharmonia Opolska) 

 

25.11.2016 XIII Gimnazjada Ekologiczna o Nagrodę Burmistrza Strzelec Opolskich 

(Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich) 

Organizatorem imprezy jest Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich. 

 

 

25.11.2016 Spotkanie z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi (Ratusz, sala Rady 

Miejskiej). 

 

26.11.2016 Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich 

(Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich) 

 

28.11.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Strzelcach Opolskich. 

W porządku posiedzenia m.in.: 

 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za 10 miesięcy; 

 rozpatrzenie informacji o planie gospodarczo-finansowym na rok 2017 – 

główne założenia.  

 

28.11.2016 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (Urząd Miasta Kędzierzyn-

http://www.strzelceopolskie.pl/


Koźle). 

 

28.11.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i 

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

Porządek posiedzenia obejmuje m.in.: 

- ocenę realizacji zadań ZHK; 

- informację nt. stanu przygotowań do akcji ZIMA; 

- omówienie wyników finansowych za styczeń-październik 2016 r.; 

- informację Zarządu za okres październik-listopad 2016r.  

 W ramach treningu decyzyjnego pk. „SUDETY-16”, w dniach 23-24 listopada na 

terenie gminy Strzelce Opolskie mogą zostać załączone syreny alarmowe: 

(ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut  

- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut). 

 
 


