SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(28 stycznia – 25 lutego 2015r.)

FINANSE
W
okresie
od
28
stycznia
do
25
lutego
2015r.
wydane
zostały
następujące Zarządzenia finansowe:
1) Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie
zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce Opolskie na
rok 2015.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2015 rok.
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem:
dokonane zostały zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok
2015, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia
2015r., w szczegółowości dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne
jednostki (jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia);
dokonane zostały zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i
w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie na rok
2015 (jak w załącznikach Nr 2-3 do Zarządzenia).
2) Zarządzenie
Nr
16/2015
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji
celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 9.872,23 zł, co stanowi skutek
otrzymanych dotacji:
Kwota
Przeznaczenie dotacji
[PLN]
środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
8.842,23
za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na
koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2%,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
wynikających z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady
Ministrów z 24 grudnia 2013r. zmienionego Uchwałą Nr 29/2014 Rady
Ministrów z 12 marca 2014r. (wypłata dodatku w wysokości 200 zł
miesięcznie w okresie styczeń-grudzień 2014r.)
3) Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.
Ujęte w ww. Zarządzeniu zmiany w budżecie dot. m.in. zabezpieczenia – na wniosek Dyrektora
Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op. - środków finansowych na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia obiektu PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich”.
Ponadto Zarządzenie obejmuje korektę planu finansowego Referatu Sportu i Rekreacji oraz Referatu
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w celu prawidłowej realizacji zadań.
Z dniem 1 lutego 2015r. rozpoczął się termin składania do burmistrza wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej,
wraz
z
dołączonymi
fakturami
VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014r.
do 31 stycznia 2015r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok.
1.030,00

Termin
na
złożenie
ww.
wniosków
upływa
z
dniem
28.02.2015r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
TERMIN

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

22.01.2015

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich –
etap IV (część 2).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót melioracyjnych w Małym Parku
w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje konserwację stawu
o powierzchni ok. 1355 m2 oraz rowu R-A o długości ok. 170 mb w Małym Parku
w Strzelcach Opolskich.
W postępowaniu uczestniczyło 10 firm:
1. MARPOL” Ferlin Marceli, Kostów,
2. KERIM s.c. Wojciech Omieciński, Mirosław Omieciński, Wola Czarnyska,
3. Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza,
4. Marcin Ulfik - P.H.U. ULFIK, Łagiewniki Wielkie,
5. Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o. o., Opole,
6. GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek, Izbicko,
7. Grzegorz Kulpok, KULPOK Firma Remontowo-Budowlana, Krępna,
8. „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica,
9. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o. o.,
Ozimek,
10. Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka.
Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka z ceną 94 599,77zł. Oferta przyjęta
została do realizacji.

29.01.2015

Wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w trzech sołectwach
na terenie gminy Strzelce Opolskie
Zakres zadania obejmuje wykonanie wyceny ok. 272 (± 10 %) działek
gruntowych położonych w Błotnicy Strzeleckiej, Dziewkowicach oraz
w Rozmierce.
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej
(z pominięciem budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach)
przed wybudowaniem i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, niezbędnej do
naliczenia opłat adiacenckich.
W postępowaniu udział wzięły 3 firmy:
1. STANDARD BM Bożena Matkowska, Opole,
2. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BUDOLIT, Opole,
3. Biuro Wyceny Nieruchomości Wanda Dunaj, Krapkowice.
Do realizacji przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych
BUDOLIT z Opola, które zaoferowało ceną 160 zł/operat.
Zakup tłucznia i materiałów do konserwacji i remontów dróg – dostawa
kamienia wapiennego
Zakres zamówienia obejmuje: zaopatrywanie w 2015 roku Gminy Strzelce
Opolskie w kamień wapienny o granulacji 4-31,5 mm, przy czym dopuszcza
się frakcje pośrednie 5-31,5 mm lub 5-32 mm.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiotowy kamień we wskazane
przez Zamawiającego miejsce, leżące na terenie gminy Strzelce Opolskie,
w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 5 ton, a termin
dostawy nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania zlecenia.
Zamawiający planuje zakup ok. 2 281 ton kruszywa.
ostępowanie w realizacji, uczestniczą w nim 3 firmy:

20.02.2015

1. Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM,
Jaryszów,
2. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”,
Boronów,
3. P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek.
Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy P.H.U. BEN-BUD Hurek
Beniamin z Osieka z ceną 30 zł/t (w budżecie na zadanie zarezerwowano kwotę
70 000zł, co daje możliwość zakupu 2333t kruszywa). Oferta przyjęta została
do realizacji.
Zamówienia realizowane w procedurze zgodnej z ustawą
Prawo zamówień publicznych

03.03.3015

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.
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót
z następującego zakresu:
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną
(z mechanicznym obcinaniem krawędzi), (-) remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznej, grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, (-) remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację emulsją asfaltową z podwójnym
rozsypaniem grysów kamiennych, (-) remont nawierzchni asfaltowej poprzez
położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, (-) remont
cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, (-) regulacja urządzeń podziemnych, (-)
remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, (-)
wymiana krawężników, (-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno asfaltową na zimno, (-) wypełnienie pęknięć masą zalewową
bitumiczną.
Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz wywóz
i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.
Postępowanie w realizacji, otwarcie ofert nastąpi 3 marca 2015r.

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
Prowadzone są roboty na zadaniu „Budowa Wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Niezdrowicach oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski
z siedzibą w Niezdrowicach.
Roboty realizowane za łączną kwotę 1.489.900,04 złotych z terminem wykonania do 30.04.2015
roku.
Dotychczas wykonano drogi i place manewrowe, oświetlenie i kanalizację deszczową oraz
zamontowano wagę. Prowadzone są roboty związane z budową wiaty, remontem budynku socjalnomagazynowego oraz hali magazynowej.
„Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie
w 2015 roku”.
Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich na łączną wartość wykonanych robót do 30 000 złotych z terminem realizacji
do 31 grudnia 2015 roku bądź do wyczerpania środków finansowych.
Prace realizowane są na bieżąco wg potrzeb.

„Zakup z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacji zewnętrznej wraz
z wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego w obrębie stawu Spałek w Strzelcach
Opolskich”.
W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie, naprawione będą mostki drewniane oraz
ustawione
będzie
urządzenie
zabawowe
typu
„ZAMEK”.
Całkowity koszt zadania wynosi 49 750 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 roku.
„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV” (część 2).
Zadanie realizuje firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.
Zamówienie obejmuje m.in.:
odmulenie stawu w Małym Parku, wyprofilowanie skarp wraz z wykonaniem okładzin
kamiennych z kamienia łamanego,
czyszczenie rowu R-A długości ok. 170 mb wraz z profilowaniem skarp, wykonaniem opaski
z żerdzi i okładzin kamiennych.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 94 599,77 złotych, z terminem realizacji do 31
marca 2015 roku.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
"Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II"
– kwota realizacji zadania wynosi 2 875 200,00 zł.
Obiekt jest ogrzewany wyłącznie w systemie Odnawialnych Źródeł Energii - ciepło pozyskiwane
jest z pomp ciepła z dolnym źródłem zasilania (wymiennik gruntowy – sondy głębinowe). Pompy
ciepła współpracują z instalacjami c.o. wentylacji i klima-konwektorów oraz ciepłej wody
użytkowej.
„Konserwacja rowu A61 - etap II”. Zakończono roboty związane z czyszczeniem i odmuleniem
rowu na długości 750 mb.
Łączna wartość zadania wyniosła 60 000,00 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, wynikiem negatywnym zakończyły się
następujące przetargi:
03.02.2014
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową
(działki Nr 1587/6 z mapy 7, Nr 1648/4, Nr 4341/2, Nr 4392/3, Nr 4392/4, Nr
4342/3 i Nr 4343/5 z mapy 20 o łącznej pow. 95 arów i 87m2.
W planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 4392/4, Nr 4342/3, Nr
1587/6, Nr 4343/5, Nr 4341/2 i Nr 1648/4 położone są na terenie oznaczonym
przeznaczonym pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań towarzyszących oraz zieleni. Natomiast
działka Nr 4392/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną
wraz z ciągiem pieszym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.800.000zł netto (23% VAT).
Z dniem 24 kwietnia br. upłynie określony w ustawie o gospodarce
nieruchomościami 6 miesięczny termin do zawarcia umowy sprzedaży, w związku
z czym całą procedurę sprzedaży nieruchomości, łącznie z jej wyceną należy
przeprowadzić od początku.
16.02.2015

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Szymiszowie przy ulicy Waloszka 6, oznaczonej działką Nr 825
z mapy 3 o pow. 3 arów i 10m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 131,04 m²
i budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś”, działka Nr 825 leży na terenie
przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową.

17.02.2015

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 70.000 zł brutto.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone zostaną rokowania, z ceną wywoławcza
obniżoną do kwoty 60.000 zł brutto.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność gminy położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej,
obejmującej działkę Nr 2157/6 z mapy 10 o pow. 33 arów i 90m2.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym
położona jest działka Nr 2157/6 przeznaczony jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8.000 zł brutto.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone zostaną rokowania, z ceną wywoławczą
obniżoną do kwoty 7.000 zł brutto.

23.02.2015

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego,
składającej się z działek Nr Nr 1650/45 i 1656/3 z mapy 20 o łącznej pow. 14 arów
i 21m2.
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki”
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową
o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, z dodatkową funkcją
mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł netto (+23% VAT).

24.02.2015

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Strzelcach Opolskich w sołectwie Nowa Wieś, obejmującej działkę
budowlaną Nr 5136/1 z mapy 1 o pow. 12 arów i 37m2.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka budowlana
położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 90.000 zł netto (+23%VAT).

4) Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko, Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia
13 lutego br. podjąłem decyzję o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 55.200,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 00/100) na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy Strzelce Opolskie, położonych w Grodzisku, gmina Strzelce Opolskie, dla
których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgi Wieczyste OP1S/00056694/6 oraz
OP1S/00044205/5, na rzecz Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Oddział w Strzelcach
Opolskich.
Ustanowienie hipoteki, o której mowa wyżej nastąpiło w celu zabezpieczenia spłaty kredytu
obrotowego krótkoterminowego w kwocie 46.000zł, udzielonego na podstawie umowy kredytowej
Nr 15/004/007/C z dnia 13 lutego 2015r. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko.
Jednocześnie pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Grodzisko
podpisane zostało porozumienie, w którym uzgodnione zostały warunki ustanowienia hipoteki,
a w szczególności zabezpieczenie interesu Gminy Strzelce Opolskie na wypadek wystąpienia
przesłanek odpowiedzialności dłużnika hipotecznego.
Zarządzeniem Nr 21/2015 z dnia 3 lutego 2015r., postanowiłem o przekazaniu do
gospodarowania Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. (na zasadach
określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości, w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Nr 133/2014 Burmistrza
Strzelec Opolskich z dnia 13 maja 2014r. w sprawie jego zmiany) nieruchomości położonej
w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46B zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym
„Strzelecki Łazienki” obejmującej geodezyjnie niewydzieloną część działki Nr 273/1 o pow. ok.
0,0570 ha.

Nieruchomość, o której mowa wyżej wraz ze środkami trwałymi i wyposażeniem przekazana
zostanie Dyrektorowi GZMK, po oddaniu obiektu do użytkowania, w celu prowadzenia
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, z jednoczesnym obowiązkiem uzyskania
planowanych rezultatów projektu pn. ”Utworzenie Regionalnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich – Etap II”.
W dniu 24 lutego 2015r. rozstrzygnięty został nabór wniosków najemców lokali użytkowych
w
Regionalnym
Inkubatorze
Przedsiębiorczości
przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich.
Spośród 11 przedsiębiorców, którzy łącznie złożyli 19 wniosków najwyżej oceniono
6 oferentów.
Umowy najmu zostaną zawarte z dniem 1 marca 2015r.
W obiekcie pn. ,,Strzeleckie Łazienki” działalność gospodarczą będą prowadzić firmy
w następujących branżach:
1. w lokalu Nr 1 – Pan Krzysztof Szarnik –rehabilitacja,
2. w lokalu Nr 2 – Pani Sandra Brożek – fizjoterapia,
3. w lokalu Nr 3 – Pani Monika Szendzielorz – Nowakowska – terapia ruchowa dla dzieci,
4. w lokalu Nr 4 – Pani Magdalena Palka – edukacja zdrowotna,
5. w lokalu Nr 5 i 6 - Państwo Sylwia i Marek Piwowarczyk s.c. – siłownia i fitness,
6. w lokalu Nr 7 i 8 wraz z pomieszczeniem dodatkowym – Pani Wioletta Matyasik i Pan Jan
Zygmunt s.c. – usługi fryzjersko- kosmetyczne.
Do publicznej wiadomości – zgodnie z wymogiem przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami - podany został wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Nieruchomość obejmuje 6 garaży położonych w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej na działce
Nr 1937/6 o pow. 0,0154ha.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
W dniach od 9 marca 2015r. do 8 kwietnia 2015r. w siedzibie tut. Urzędu, w Biurze Architekta
Miejskiego ponownie wyłożony zostanie do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projekt
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni
triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy
Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi
Szczepanek”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w tut. Urzędzie, w sali Rady Miejskiej w dniu 12 marca br. o godz. 1000.
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r.

GOSPODARKA LOKALOWA
PRZETARGI/ NEGOCJACJE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH/GARAŻY
Wynikiem negatywnym - z uwagi na brak oferentów – zakończyły się przetargi/rokowania na
najem lokali użytkowych:

12.02.2015

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy
ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich
(lokal składający się z 5 pomieszczeń oraz w.c. poza lokalem, o łącznej
powierzchni 81,09 m2)
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa, niekolidująca
z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów
gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
wynosiła 9,00 zł + 23% VAT (stawka czynszu obniżona z uwagi na usytuowanie
w podwórzu oraz brak sanitariatów w lokalu).

12.02.2015

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
przy Pl. Targowym 1 w Strzelcach Opolskich
Lokal składa się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,33 m2.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa, niekolidująca
z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów
gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosiła
15,00 zł + 23% VAT.

03.02.2015

negocjacje w sprawie ustalenia warunków najmu lokalu użytkowego
położonego przy Rynku 2 w Strzelcach Opolskich.
(lokal składający się z 13 różnych pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 141,08
m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 85,90 m2, ze stawką czynszu 1,75 zł +
23% VAT, nie będąca przedmiotem negocjacji).
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa, niekolidująca
z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów
gier. Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jednego
najemcę, na najem lokalu w częściach niewydzielonych ze wspólnym
korzystaniem z powierzchni nieużytkowej (komunikacja, w.c.).
Cena do negocjacji wynosiła 18,00 zł + 23% VAT za m2 powierzchni
użytkowej lokalu.
Kolejne negocjacje w sprawie ustalenia warunków najmu ww. lokalu
użytkowego ogłoszone zostały na dzień 20 marca br.
Cena do negocjacji 18,00 zł + 23% VAT za m2 pow. użytkowej lokalu.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową. Dopuszcza się możliwość złożenia
wspólnej oferty przez więcej niż jednego najemcę, na najem lokalu w częściach
niewydzielonych ze wspólnym korzystaniem z powierzchni nieużytkowej
(komunikacja, w.c.).
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy
ul. Krakowskiej 24/1 w Strzelcach Opolskich
Lokal składa się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,00 m2.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa, niekolidująca
z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów
gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi
15,00 zł + 23% VAT.
Kolejny – II przetarg ustny nieograniczony na najem ww. lokalu, ze stawką
czynszu wywoławczego obniżoną do 12,00 zł + 23% VAT ogłoszony został na
dzień 20 marca br.

13.02.2015

Ogłoszone zostały konkursy ofert na wykonanie na własny koszt remontów lokali
mieszkalnych, w zamian za zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Konkursy dotyczą:
1) lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl. Żeromskiego 9/3 w Strzelcach
Opolskich (lokal o pow. użytkowej 106,05m2,, w tym mieszkalnej 75,47m2).
W wyznaczonym terminie składania ofert (do 20 lutego) na konkurs wpłynęły 3 oferty.
2) lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 13/7 w Strzelcach Op. (o powierzchni
użytkowej 85,67 m2 w tym mieszkalnej 48,04 m2).
W wyznaczonym terminie składania ofert (do 20 lutego) na konkurs wpłynęło 5 ofert.
3) lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wolności 27/4 w Szymiszowie (lokal
o powierzchni użytkowej 66,61 m2, w tym mieszkalnej 33,74 m2, składający się z: dwóch pokoi,
kuchni, łazienki i kotłowni),
Termin składania ofert na konkurs upływa w dniu 6 marca 2015r.
W konkursach mogą 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 2002r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali
komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.
Informacja nt. wyniku konkursów przedstawiona zostanie na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (na posiedzeniu w dniu
27.01.2015r.) odstąpiła od wskazania osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego
w I kwartale 2015r.
Informacja o odstąpieniu od wskazania osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego
w I kwartale 2015 r. - w okresie od 1 do 7 lutego br. – podana została do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz umieszczenie na stronie internetowej GZMK.
W okresie wywieszenia informacji, nie wpłynęły żadne pisemne odwołania.

GOSPODARKA ODPADAMI
Prowadzone są prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wdrożenia
zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w tym:
a) zbierane są informacje dotyczące ilości działek na wszystkich ogrodach działkowych, w celu
ustalenia nowej stawki ryczałtowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
b) mieszkańcy wspólnot, którzy indywidualnie złożyli deklarację do urzędu, informowani są, że
ich deklaracja zostanie wyzerowana, oraz że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć zarządcy wspólnoty mieszkaniowej,
Podobne informacje zostaną przekazane również mieszkańcom zasobów spółdzielni
mieszkaniowej.
c) przygotowane są tytuły wykonawcze, które od 18 kwietnia br. (zgodnie z prawem zaczną
obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia) będą przesłane do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Strzelcach Opolskich celem prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, z opłat na zagospodarowanie odpadami komunalnymi
pokrywane są wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z koszy
ulicznych, wymianą zużytych koszy lub postawieniem nowych.
W związku z kończącą się inwestycją pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych” w Szymiszowie, prowadzone są działania mające na celu
wyposażenie PSZOK-a w pojemniki, tablice informacyjne (zgodnie z projektem).
Wspólnie z mieszkańcami gminy, Referat GOK zamierza wybrać nazwę dla nowo powstającego
PSZOK-a. Prośba o podawanie propozycji nazw zamieszczona zostanie w najbliższym czasie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w lokalnych mediach.

Na bieżąco wprowadzane są do systemu deklaracje, korekty deklaracji oraz wydawane blankiety
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROFILAKTYKA
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015:
Gmina Strzelce Opolskie - po raz czwarty - przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw
na rodzinę”.
Kampania koncentruje się na pozytywnej profilaktyce – wzmacnia młodych ludzi i chroni ich przed
zagrożeniami takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Działania podejmowane w kampanii
służyć mają budowaniu pozytywnego obrazu rodziny, jako skutecznego sposobu ochrony
młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.
Do udziału w kampanii zgłosiły się :
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej;
2. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie,
7. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Op.
8. Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i
Inwalidów,
Zarząd
Oddziału
Rejonowego z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej,
10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub,
11. Stowarzyszenie Klub Sportowy PIAST.
Po raz dziewiąty, Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015".
Głównym celem kampanii, która w br. odbywa się pod hasłem „Gramy w jednej drużynie” jest
promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci
i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W roku 2015 do udziału w kampanii, podobnie jak w roku ubiegłym, zgłosiły się:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op.,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Op
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach,
5) Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
6) Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
8) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op.
9) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Op.
10) Świetlica profilaktyczna „Źródełko”.
W następstwie ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie, w okresie od lutego do grudnia
2015r., pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych, przyjąłem do realizacji 9 ofert:
NAZWA ZADANIA

ODBIORCY

MIEJSCE REALIZACJI

„Żyć sportowo – znaczy zdrowo”

uczniowie klas
VI - IV

ZPO Kadłub

„Radość dzieci to podstawa!
Zdrowie, ruch, zabawa!!!”

uczniowie klas
I- III

ZPO Kadłub

„Profilaktyka i sport grają
w jednej drużynie”

uczniowie
gimnazjalnych

klas PG nr 1
w Strzelcach Op.

i
starszych
podstawowych

klas

„Sportowo przez cały rok”

uczniowie klas
I V- IV

PSP
Błotnica Strzelecka

„Sportowe asy”

uczniowie klas
II- IV

PSP
Błotnica Strzelecka

„Mali sportowcy”

uczniowie klas
I - III

PSP
Błotnica Strzelecka

„Niech każdy się dowie, że sport to uczniowie klas
zdrowie - pozalekcyjne zajęcia I - IV
sportowo
rekreacyjne
dla
młodzieży”
uczniowie klas
II - VI

„Football moja pasja”

Centrum
Zawodowego
i Ustawicznego

Kształcenia

PSP Sucha

Koszt zadania ogółem – 19 100,00 zł.
W marcu br. Gmina Strzelce Opolskie planuje uruchomić działalność Młodzieżowego Klubu
Terapeutycznego dla uczniów publicznych gimnazjów z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Klub będzie miał swoją siedzibę w pomieszczeniach Parafii św. Wawrzyńca, w Strzelcach
Opolskich, która udostępni je nieodpłatnie.
Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Oprócz zajęć
edukacyjno – opiekuńczych, w ofercie klubu znajdą się zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego
stylu życia. Gimnazjaliści będą tam mogli odrobić zadanie domowe, skorzystać z posiłku.
W chwili obecnej Gmina ogłosiła konkurs ofert na prowadzenie zajęć profilaktyczno –
opiekuńczych dla gimnazjalistów w młodzieżowym klubie terapeutycznym w wymiarze 12
godz. tygodniowo.
Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca br.
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, ze środków
budżetu Gminy Strzelce Opolskie przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom
zakupione zostały narkotesty - 29 zestawów jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania
środków odurzających oraz psychotropowych typu DW 6 S.
W dniu 19 lutego 2015r. podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego, narkotesty przekazane zostały Komendantowi Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Op. kom. Krzysztofowi Skowronowi.
Narkotesty służyć będą do wykrywania narkotyków u sprawców przestępstw i wykroczeń, jak
również u kierujących pojazdami na terenie naszej gminy i powiatu.
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2015, uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Strzelce
Opolskie uczestniczą w „Tygodniu Profilaktyki Szkolnej”.
W ramach tygodnia w poszczególnych placówkach odbywają się warsztaty które zostały
wytypowane przez pedagogów i dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych i dostosowane
do indywidualnych potrzeb placówek.
Warsztaty dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, nauki
asertywnego odmawiania, ochrony przed przemocą rówieśniczą, zagrożeniami internetowymi itp.
Zajęcia stanowią uzupełnienie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów
profilaktycznych szkoły.

POMOC SPOŁECZNA
Gmina Strzelce Opolskie włączyła się w kampanię społeczną „Koperta życia”.

Akacja KOPERTA ŻYCIA skierowana jest do osób starszych, schorowanych, samotnych.
"Koperta Życia” to zestaw składający się z:
- plastikowej koperty oznaczonej naklejką: „Koperta życia”;
- ankiety;
- naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.
Na podstawie ankiety, osoba do której dotrze koperta przygotowuje informację na temat stanu
swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje
również
numery
telefonów
do
najbliższej
rodziny
lub
opiekunów.
Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce. Umieszczenie Koperty
w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym umożliwia ratownikom szybki dostęp do
podstawowych informacji o pacjencie.
„Koperta Życia” pomocna będzie ratownikom medycznym wezwanym na pomoc - dostarczy
niezbędnych informacji podczas ratowania życia czy zdrowia chorych. Informacja zawarta
w kopercie może uratować życie, jest bardzo ważna szczególnie dla osób żyjących samotnie z dala
od najbliższych.
W dniu 02 lutego 2015r. podpisane zostało z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach
Opolskich porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
Na rok 2015 przyznanych zostało 9700 godzin.
Do prac tych kierowane będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy. Osoby te
wykonywać będą prace porządkowe na rzecz miasta i gminy Strzelce Opolskie.
W związku z przekazaną informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, dokonana
została analiza zagrożeń w pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach
Opolskich oraz wdrożona została procedura postępowania podczas wykonywania prac przez
pracowników Ośrodka
Zarządzeniem Kierownika OPS wdrożone zostały „Procedury postępowania podczas wykonywania
prac przez pracowników Ośrodka”.
Procedura ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa pracowników wykonujących pracę w sytuacjach
wykonywania swoich obowiązków w pomieszczeniach ośrodka oraz wykonywania swoich zadań
w ramach pracy socjalnej w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy.
Pracownicy zostali także wyposażeni w piloty, które w sytuacjach zagrożenia, po użyciu przycisku
zawiadamiają Policję. Ponadto opracowane zostały metody pracy z „niebezpiecznym” klientem oraz
sposób postępowania w takich sytuacjach.
Dnia 16 stycznia 2015r. Partnerstwo Lokalne działające na rzecz Strategii Rozwiązywania
Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013-2020, rozpoczęło cykl
spotkań ze strzelecką młodzieżą, celem informowania o zjawisku bezdomności.
Pierwsze spotkanie z młodzieżą klas III odbyło się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach
Opolskich.
Założenia realizowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce
Opolskie na lata 2013-2020. mają na celu podniesienie wrażliwości społecznej w temacie
bezdomności poprzez szerokorozumianą edukację szkolną.
Kolejne spotkanie odbędzie się 27 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:
Opracowano i uzgodniono dokumentację szkoleniowo-planistyczną z zakresu zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
Na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień wszczęte zostały postępowania administracyjne dot.
nałożenia świadczeń na rzecz obrony

Na bieżąco przeprowadzana jest kontrola stanu technicznego radiowego systemu ostrzegania
i alarmowania.
Stwierdzone nieprawidłowości w systemie (PG Nr 2, PSP Nr 7, OSP Sucha, Dziewkowice i Ligota
Dolna) zostały usunięte (nieprawidłowości spowodowane zostały długoletnim okresem
eksploatowania);
Mając na względzie przekazywane na adresy poczty elektronicznej informacje o zagrożeniu
terrorystycznym – w Urzędzie Miejskim przeprowadzone zostało szkolenie na temat zasad
postępowania po otrzymaniu takiej informacji. Szkolenia takie będą kontynuowane
cyklicznie (1 x pół roku)
Wobec trudnej sytuacji na Ukrainie, dramatu ludności cywilnej spowodowanego działaniami
wojennymi, kontynuowane są działania związane z organizacją pomocy humanitarnej dla
mieszkańców partnerskiego miasta Tyśmienica.
Od poniedziałku 23 lutego gościmy w Gminie Strzelce Opolskie delegację z Tyśmienicy, co będzie
okazją do przekazania zebranych darów.
Delegacja na czele z Panem Ruslanem Farmus – Zastępcą Przewodniczącego Rady Rejonu
Tyśmienica przebywać będzie u nas do jutra - 26 lutego.
Zebraniem w OSP Szymiszów, które odbyło się w dniu 22 lutego zakończony został cykl
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za 2014 rok.
Zebrania te wynikały z zapisów statutów OSP oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach. Odbyły się
one we wszystkich 12 jednostkach OSP, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Zebrania pod względem organizacyjnym przygotowane były dobrze.
Przebiegały spokojnie w „miłej atmosferze” – dyskusja rzeczowa. Zarządy wszystkich OSP
jednogłośnie uzyskały absolutorium za 2014 rok.
W zebraniach uczestniczyli członkowie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej.
W nakazanych terminach opracowane i przesłane zostały stosowne wnioski o zakupy z dotacją
sprzętu i umundurowania oraz wnioski o nadanie odznaczeń i medali dla członków OSP.
W jednostkach OSP realizowany jest cykl szkoleń przewidzianych programem dla dowódców
OSP i operatorów sprzętu oraz szkolenie podstawowe.
Szkolenia te prowadzone są przez KP PSP w Strzelcach Opolskich

ROLNICTWO
Kontynuowane są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach.
Dotychczas zebrania takie odbyły się w 9 sołectwach (Ligota Górna, Sucha, Dziewkowice,
Rożniątów, Rozmierz, Rozmierka, Warmątowice, Farska Kolonia oraz Płużnica Wielka). Wszyscy
urzędujący w poprzedniej kadencję sołtysi kandydowali po raz kolejny i uzyskali poparcie
swoich mieszkańców.
SOŁECTWO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Ligota Górna

Lidia Jońca

1. Adamska Sylwia przewodnicząca
2. Adamski Norbert
3. Breffka Janusz
4. Konieczny Franciszek
5. Krancioch Dorota
6. Pelka Magdalena

Sucha

Bogusław Farion

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gawlik Rajmund
Kała Bernard – przew.
Ostrowski Krzysztof
Piechota Teresa
Polok Jacek
Skowronek Andrzej
Skowronek Bernard

8. Skowronek Regina
9. Zubek Jan
Dziewkowice

Lidia Tarlinska

Filiński Dariusz
Frystacki Rafał
Gawlik Piotr
Gomoła Jacek
Kubielas-Walasek Joanna
Marek Marian przewodniczący
7. Ochwat Pelagia
8. Roter Józef
9. Tarlinski Dariusz

Rożniątów

Karol Bischoff

1.
2.
3.
4.
5.

Rozmierz

Róża Willim

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foltyn Alicja
Janczyszyn Andrzej
Kopa Rudolf
Miler Irena
Ochwat Anita przewodnicząca
Paździor Paweł
Wyrwoł Jan
Adamowicz Lech
Cichoń Teresa
Glinka Artur
Hałek Hubert
Mróz Bernard przewodniczący
Niedworok Gabriela
Nocon Antoni

Rozmierka

Joachim Kaczmarczyk

1. Cichoń Danuta –
przewodnicząca
2. Gorgosz Ernest
3. Kusidło Jarosław
4. Kusidło Norbert
5. Misz Gabriela
6. Smykała Piotr
7. Suchan Józef

Warmątowice

Krystyna Kocur

1. Bieniek Inga
2. Bioły Agnieszka
3. Fiołka Helena przewodnicząca
4. Janic Agnieszka
5. Juretko Roland
6. Knisky Karina
7. Radziej Sylwia
8. Raszka Arnold
9. Rotkegel Maria

Farska
Kolonia

Sebastian Miszczuk

1. Czaja Jadwiga
2. Gajda Danuta
3. Kopa Beata - przewodnicząca

4. Miszczuk Małgorzata
5. Woźniak Jerzy
Płużnica
Wielka

Iwona Parusel

1.
2.
3.
4.
5.

Kaczmarczyk Wanda
Kaniewska Sylwia
Kusz Marcin
Marcinek Paweł
Parusel Danuta przewodnicząca
6. Ring Rafał
7. Sajda Elżbieta

W dniach 19-20 lutego br. w Pawłowicach odbyło się spotkanie Liderów Odnowy Wsi
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod patronatem
Wojewody Opolskiego.
Podczas spotkania Wojewoda Rys1zard Wilczyński omówił nowe działania w Programie
Odnowy Wsi oraz projekt Sieci Najciekawszych Wsi, jako sposób na rewitalizację i rozwój wsi.
W Pawłowicach omówiono także wsparcie finansowe dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 20142020, rozwiązania i ramy prawne.
Gminę Strzelce Opolskie reprezentowały na spotkaniu Liderki Sołectwa Kadłub Wieś i Rozmierzy,
a więc sołectw o statusie Lidera w Województwie Opolskim.

KULTURA
29.01.2015

KINO „ORANGE: PADDINGTON”, „Bezwstydny Mortdecai”, „Carte
Blanche, nie widzę inaczej”, „Hiszpanka”

13. 02.2015

MOJE PODRÓŻE - KONCERT MICHAŁA BAJORA – udział wzięło 170
osób

20.02.2015r

Opowieści z Kresów - „A było to wczas rano…… z myśliwymi na Kresach”spotkanie z Kubą Tomaszem Kozłowskim (udział wzięło 60 osób)
IMPREZY PLANOWANE

28.02.2015

STRZELECKIE
SPOTKANIA
TEATRALNE
–Antoni
Czechow
„NIEDŹWIEDŹ – 2 krotochwile w aktach OŚWIADCZYNY” - w wykonaniu
Teatru Eko z Opola

4.03.2015

KINO ORANGE (Asteriks i Obelisk – osiedle Bogów 3D, Ida, Ziarno prawdy,
Disco Polo, Pięćdziesiąt twarzy Greya)

6.03. 2015

ELIMINACJE
MIEJSKOGMINNE
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

7.03.2015

Wernisaż wystawy ”Księga traw” – Macieja Ossiana Kozakiewicza

7.03.2015

KABARET HRABI „GDY POWIESZ TAK”

22.03.2015

OTWARTY KONKURS ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH
„KROSZONKI 2015” ORAZ KIERMASZ WIOSENNO –ŚWIĄTECZNY.

OGÓLNOPOLSKIEGO

W każdy wtorek miesiąca (o godz.11) organizowane są spotkania w ramach Klubu Aktywnego
Seniora, natomiast w każdy czwartek (o godz. 11) odbywa się gimnastyka członków Klubu
Aktywnego Seniora.

INNE WYDARZENIA
30.01.2015

III Turniej Piłkarski o Puchar Księdza Prałata Zygmunta Lubienieckiego (hala
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich)

04.02.2015

Podsumowanie działalności upowszechnieniowej
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
(Szymiszów, Restauracja CYNAMON)

05.02.2015

Spotkanie dot. zaopatrzenia w wodę dla celów p.poż gmin Strzelce Opolskie
oraz Jemielnica (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej)

06.02.2015

Spotkanie z mieszkańcami ul. Sosnowej i ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich
(Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Op.)

10.02.2015

Szkolenie rolników dot. dopłat obszarowych (Ratusz, Sala Rady Miejskiej)

10.02.2015

Spotkanie dot. Programu wsparcia gmin w budowie mieszkań socjalnych
i komunalnych (Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)

11.02.2015

Narada roczna służbowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
(Starostwo Powiatowe)

11.02.2015

Tęczowa Siódemka - Dzień Otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej Nr
7 w Strzelcach Opolskich

11.02.2015

Spotkanie warsztatowe organizowane przez Uniwersytet Opolski dot. prac nad
badaniem pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie
terenów zdegradowanych
w województwie opolskim”, realizowanym na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Tematyka spotkania nawiązywała do doświadczeń opolskich samorządów
terytorialnych we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w okresie
2007-2013, a ponadto odnosiła się do przyszłej perspektywy finansowej UE
w zakresie planowania tego typu działań, w tym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

12.02.2015

Seminarium Partnerskie dot. wdrażania funduszy europejskich (Opole, Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego)

13.02.2015

Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Strzelec Opolskich p. Julii Włochowicz

16.02.2015

II Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Kędzierzyn-Koźle)

17.02.2015

Konferencja pn. „Dobre Praktyki Rolnicze z korzyścią dla środowiska” wraz
z podsumowaniem konkursu Zloty Kłos 2014
(Łosiów)
Organizatorami konferencji byli Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego

17.02.2015

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole, Instytut
Śląski)
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego
w VI kadencji;

Opolskiego

Ośrodka

- podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia IV Grupy Zakupowej Związku Gmin
Śląska Opolskiego
20.02.2015

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kraina Św. Anny (Krapkowice)

20.02.2015

Zimowy Turniej Przyjaźni w Halowej Piłce Nożnej (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Grodzisku)

23.02.2015

Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
- omówienie bieżącej realizacji zadań ZHK;
- ocenę wykorzystania nieruchomości spółki;
- przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2015r.;
- informację Zarządu za okres styczeń-luty 2015r.

25.02.2015

V sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

Usług

Komunalnych

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

28.02.2015

III Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Burmistrza (Jurgów).

OŚWIATA
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę 83,5 ton węgla oraz 5 ton koksu na
potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.
Liczba otrzymanych ofert : 3szt , odrzuconych 1.
Umowę zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX z Pilchowic, na kwotę
49.907,25 zł brutto.
Ceny opału:
orzech – 553,50 zł brutto,
ekogroszek – 553,50 zł brutto,
koks – 387 zł brutto.
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 roku na
potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.
Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PHU ”DROS
SAWICKI” Spółka Jawna, Droś S., Sawicki R. z miejscowości Przystajń.
Podpisano umowę na sukcesywną dostawę 133 tys. litrów oleju opałowego do siedmiu placówek
oświatowych. Wartość umowy to: 333.560,01 zł brutto.
Nieskutecznym okazał się czwarty otwarty konkurs na Dziennego Opiekuna. Na konkurs nie
wpłynęła żadna oferta.
W chwili obecnej zatrudnionych jest 14 opiekunek (dwie z nich mają pod opieką dwoje dzieci).
Z usług opiekuna dziennego chciałoby jeszcze skorzystać 9 rodziców.
5 osób, które ukończyły kurs, w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” posiada kwalifikacje do
wykonywania zawodu dziennego opiekuna.
W związku z powyższym, konkurs ogłoszony zostanie ponownie.
Zgodnie
z
kalendarzem
roku
szkolnego
2014/2015,
w
dniach
19 stycznia - 1 lutego 2015r. w województwie opolskim trwały ferie zimowe.

Podczas tegorocznej „Akcji Zima 2015” placówki oświatowe zrealizowały 12 różnorodnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzelce Opolskie.
Ogółem w akcji „ZIMA 2015” uczestniczyło 506 uczniów.
Wśród nich 205 uczniów uczestniczyło w sześciu dłuższych formach zajęć: tj. pięciodniowych:
„Zimowisko z Jedynką” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich ,„Zimowe
opowieści” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich, „Kochamy zimę”
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, „Zima jest ok.” w Zespole Placówek
Oświatowych
w Kalinowicach; trzydniowych: „STOP feryjnej nudzie” w Zespole Placówek Oświatowych
w Kadłubie; dwudniowych: „Wyczarujmy coś z niczego” w Publicznej Szkole Podstawowej
w Suchej)
W krótszych formach trwających jeden dzień, dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych zajęciach
rekreacyjno-sportowych (np. „IXX Zimowy Rajd Pieszy – Kalinowice 2015”, czy „Turniej Mini
Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod honorowym patronatem Gabrieli Mrohs – Czerkawskiej”).
Kwota wydatkowana na tegoroczną „Akcję Zima 2015” to 25 873,24 zł.
W związku z ogłoszonym konkursem ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2015, Gminny Zarząd Oświaty
i Wychowania w imieniu gminy Strzelce Opolskie przygotowuje wniosek o dofinansowanie
zadania
związanego
z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w żłobku).
Przewidywana kwota dofinansowania, jaka będzie możliwa do uzyskania to 384.000 zł.
Trwają prace związane z naborem dzieci do przedszkoli w gminie Strzelce Opolskie na rok
szkolny 2015/2016.
W
chwili
obecnej
zbierane
są
deklaracje
dzieci
uczęszczających
oraz zgłoszenia dzieci 5 – letnich.
Przewidywane rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach to 27.02.2015 roku.

