
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 

(29 czerwca – 27 lipca 2022 r.) 
 
 

FINANSE 
 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało                         
9  Zarządzeń finansowych: 

1) Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów 
finansowych budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2022. 
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr LIII/428/2022  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. 
zmieniającej Uchwałę nr  XLVI/381/2021 Rady Miejskiej  w Strzelcach 
Opolskich z dnia 22  grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej   
Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
 

Zarządzenie obejmuje:  
✓ zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie                      

na rok 2022 ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2022 Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 3 stycznia 2022 r., w szczegółowości dochodów                                       
i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne jednostki; 
 

✓ zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w  Strzelcach  Opolskich  
i w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy 
Strzelce Opolskie na rok 2022. 

 

2) Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                               
30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze 
zmianą dotacji celowych.  

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 16.080,00 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających                
z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”                   
na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. 



3) Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                      
8 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 
2022 rok. Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na ogólną 
kwotę 51.500,00 zł. 
Przesunięcia w tym zakresie dokonane zostały odpowiednio  
na wniosek: 

 
✓ 7.000 zł – na wniosek Referatu Spraw Społecznych i Promocji, 

zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami usług w zakresie 
dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz większym 
zapotrzebowaniem na zakup energii. Środki przeznaczone  
są na zakup energii elektrycznej niezbędnej do organizacji imprez 
promocyjnych na Placu Żeromskiego w Strzelcach Op.  

 
✓ 34.000 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Op.  
Przesunięte środki finansowe wydatkowane zostaną                                         
z przeznaczeniem na pokrycie koszty eksmisji, zakup materiałów                 
i środków czystości, koszty eksploatacyjne, koszty ryczałtów 
samochodowych i podroży służbowych oraz opłaty za usługi 
telekomunikacyjne i pozostałe usługi. 

 
 
✓ 3.000 zł – na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych                              

i Promocji, środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację 
bieżących zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                         
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022. 

 
 
✓ 7.500 zł – na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, przesunięcie związane jest z koniecznością zakupu 
kosiarki spalinowej do wykaszania gminnych terenów zielonych                  
w sołectwie Ligota Dolna oraz zmianą formy płatności za usługi 
świadczone podczas dożynek gminnych. 

4) Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich  
z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku  
ze zmianą dotacji celowych. Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu 
gminy o kwotę 90.000,00 zł. Powyższe stanowi skutek dotacji 
przyznanej gminie, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. 

5) Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy  
na 2022 rok. 

Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek kierowników 
komórek i jednostek organizacyjnych gminy, a związane są z bieżącą 
działalnością. 



Cztery z wydanych w ostatnim czasie Zarządzeń dotyczą zmiany 
budżetu gminy na 2022 rok – w związku z przyznaniem gminie środków 
z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych             
z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym                        
na terytorium tego państwa: 

➢ Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                             
30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 
 

➢ Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok  
 

➢ Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                  
18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 
 

➢ Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 

Skutkiem tych Zarządzeń jest zwiększenie budżetu gminy                            
o łączną kwotę 659.923,16 zł.  

 

 

ROZWÓJ GMINY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

17.06.2022 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu 
przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego  
przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich na potrzeby 
związane z użytkowaniem wskazanego cmentarza. W budynku 
znajdą się pomieszczenia związane z przygotowaniem zwłok                      
i ceremonią pochówku, a także biuro zarządu cmentarza. 
 

W postępowaniu uczestniczyły 2 firmy: 
1. Kapibara Sp. z o. o. Sp. k., Knurów, 3 918 769,86 zł; 
2. Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie, 4 945 429,23 zł.  
Wybrano ofertę nr 2 - Adamietz Sp. z o. o., która 
zaoferowała wykonanie zadania za cenę 4 945 429,23 zł. 
Oferta nr 1 została odrzucona - wykonawca odmówił 
przedłożenia podmiotowych środków dowodowych 
Zawarcie umowy zaplanowano na 28 lipca br.  
 

28.06.2022 
 

Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku odbiorcom 
końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku 



 Gmin Śląska Opolskiego. 
    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2023 roku 
odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej,                               
w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 357 
odbiorcom końcowym w okresie nie dłuższym niż                                     
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w ilości zgodnej                                     
z rzeczywistym zapotrzebowaniem. 
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5598, 
natomiast łączne prognozowane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych 
zamówieniem wynosi ok. 64 GWh, przy sumarycznej mocy 
umownej wynoszącej ok. 194 MW. 
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegało się 6 firm: 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
Cena oferty 
brutto (zł) 

1) Entrade Sp. z o. o., Jawczyce 132 060 412,00 

2) Elektra S.A., Warszawa 98 632 374,41 

3) Tauron Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków 102 942 369,11 

4) ONE S.A., Warszawa 92 261 383,73 

5) Energa-Obrót S.A., Gdańsk 102 958 355,76 

6) Respect Energy S.A., Warszawa 99 887 644,37 
 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt. 3 ustawy PZP – koszt oferty z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W dniu 13 lipca zostało wszczęte drugie postępowanie,  
w przypadku którego termin otwarcia ofert upływa w dniu                
9 sierpnia br. 

18.07.2022 
 

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce 
Opolskie – rewitalizacja „Ogródka Jordanowskiego” 
w szczególności zakup i montaż wyposażenia (elementów 
placu zabaw) 
Przedmiotem zamówienia jest remont placu zabaw 
zlokalizowanego w „Ogrodzie Jordanowskim” w Strzelcach 
Opolskich, przy ulicy Jordanowskiej na działce nr 1731/2 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt. 1 ustawy PZP – w postępowaniu nie złożono żadnej 
oferty 

19.07.2022 
 

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie                        
Strzelce Opolskie – termomodernizacja hali sportowej przy 



Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych                 
i stropodachów, wykonanie nowego pokrycia dachu papą 
termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz 
wymianę instalacji odgromowej 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt. 1 ustawy PZP – w postępowaniu nie złożono żadnej 
oferty. 

20.07.2022 
 

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie                       
Strzelce Opolskie – modernizacja hali sportowej  
przy PSP nr 1 ul. Kozielska 34 w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hali sportowej przy 
PSP nr 1 polegająca na: 
✓ wymianie oświetlenia (zadanie nr 1) 
✓ wykonaniu nowego systemu nagłośnienia (zadanie nr 2) 
W postępowaniu złożono nw. oferty:  
Zadanie nr 1 (środki: 115 056,01 zł)  
1) GJ-TECH Koll Grzegorz (Kotulin) - 160 450,00 zł, 
2) Z.U.E Hyliński Wojciech (Zdzieszowice) – 75 800,00 zł, 
3) ELEKTRO-INSTAL (Strzelce Op.) 94 000,00 zł. 
Zadanie nr 2 (środki: 107 817,53 zł) 
1) SOUND EXPERT Andrzej Kamionka (Nysa) - 230 011,00 zł, 
2) GJ-TECH Koll Grzegorz (Kotulin) - 163 700,00 zł. 
Postępowanie w toku. 

 29.07.2022 
 

Budowa gminnej drogi na działkach 5152/1, 5152/12, 
5145/2, 4994/102, 4994/89 w Strzelcach Opolskich 
Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej drogi o długości 
135 m przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich 
Termin otwarcia ofert: 29 lipca 2022 roku 

 
 

INWESTYCJE  
 

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Odwodnienie ulicy Kopernika w Suchej” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław Brzeziński                  
z Opola. Umowna wartość zadania wynosi 9 840,00zł brutto. 

• „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z 
terenu Miasta Strzelce Opolskie”.  
W ramach zadania ma powstać koncepcja zagospodarowania wód, 
która będzie określała i wskazywała dalsze kierunki działania  
w przedmiotowym zakresie.  
Wykonawcą zadania jest RETENCJAPL Sp. z o.o. z Gdańska.  
Wartość zamówienia wynosi 54 120,00 zł.  



Zrealizowano II etap realizacji zadania: 
- weryfikację stref skanalizowanych i nieskanalizowanych,  
- identyfikację powiązania wylotów i sieci (topologia sieci) w oparciu                              

o dostępne dane i rozmowy z Zamawiającym,  
- wskazanie dalszych działań w jednostkach odwodnieniowych w 

zależności od zidentyfikowanych problemów (np. miejsca z 
niewystarczającą informacją – do inwentaryzacji, 

- niespójności danych, obszary do skanalizowania, kierunki 
odwodnienia itd.).  

• Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin 
lekkoatletycznych oraz budowa oświetlenia treningowego (ul. Strzelców 
Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie)” – wykonawcą dokumentacji 
technicznej jest Pracownia Projektowa IMPULS Dariusz Zniszczoł z Żor.  
Umowna wartość zadania wynosi 77 490 zł.  
Trwa analiza dokumentacji technicznej, pod kątem przygotowania                             
do przetargu. 

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szczepanek”- 
w ramach Funduszu Sołeckiego powstanie oświetlenie ul. Leśnej                             
i Podleśnej w Szczepanku (4 ledowe punkty świetlne).  
Wykonawcą zadania jest firma EL-SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 32 600 złotych. 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek 
nr 1 i 2) – wykonawcą zadania jest Konsorcjum:  

1. INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek,  
2. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek 

(ul. Młyńska 10; 47-208 Pokrzywnica). 
Wartość zadania wynosi: 

− 8 991 000,00 zł – budynek nr 1 

− 10 000 000,00 zł – budynek nr 2. 
Wykonano ławy fundamentowe dla budynku nr 1, a także podsypkę                              
oraz podkłady betonowe w strefie pomiędzy fundamentowymi.  
Trwa montaż szalunków i przygotowywanie zbrojenia dla ścian 
piwnicznych.  

• „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego 
przy ulicy Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą 
dokumentacji technicznej za kwotę 36 900,00 zł jest Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz z Tychów. 

• „Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – zadanie zrealizuje Pracownia 
Projektowo Konstrukcyjno-Inżynieryjna Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. 
Wartość dokumentacji projektowej została określona na 85 997,00 zł.  
Zakres rzeczowy opracowania: 
1) ul. Pogodna – na całej długości, 
2) ul. Polna – na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską                                    
     do skrzyżowania z ul. Pogodną 



• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 70 000 zł. 
Wykonawcą zadania, w ramach którego usuwane będą uszkodzenia 
występujące na gminnych chodnikach jest firma FUH „KARO” Roman Mrowiec 
z Kadłubca. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – wykonawcą 
zadania jest firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 480 000 złotych. 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia” – 
umowna wartość dostarczonego materiału wynosi: do 140 000 złotych. 
Zadanie wykonuje firma P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

• „Remonty dróg wewnętrznych” – zadanie obejmuje remont dróg 
wewnętrznych na terenie gminy Strzelce Opolskie.  
Umowna wartość zadania wynosi do 50 000 zł, a wykonawcą robót jest firma 
„RAFALIN” Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Blachowni. 

• „Przebudowa i rozbudowa ulicy Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. 
Kadłub” – dokumentację projektową opracowuje Biuro Rachunkowo-
Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź.  
Wartość zadania wynosi 9 163,00 zł. 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wartość zadania wynosi                           
do 55 000 złotych.  
Wykonawcą zadania, w ramach którego realizowane jest oznakowanie 
pionowe dróg gminnych jest Zakład Remontowo Budowlany Artur Jureczko,                  
ul. Dobisa 5, 47-133 Jemielnica. 

• „Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych                        
i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych” – wykonawcą zadania 
jest P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin z siedzibą w Suchej.  
Wartość zadania została ustalona na kwotę 66 000 zł. 

• „Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich” – wykonawcą zadania  
jest PPHU „MAXDROGI” z siedzibą w Bielsku-Białej za kwotę 13 407,00 zł. 

• „Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej w Gminie Strzelce Opolskie” – 
w ramach zadania wymieniane są wyeksploatowane a także ustawiane 
nowe tabliczki z nazwami ulic.  
Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany Artur Jureczko                            
z siedzibą w Jemielnicy za kwotę 17 662,80 zł. 

• „Eksploatacja oświetlenia będącego na stanie gminy Strzelce Opolskie” – 
zadanie realizuje Zakład Elektro-Instalacyjny Siwiec-Kokoszka S.C.  
ze Strzelec Opolskich.  
W ramach zadania, w miarę występujących potrzeb, naprawiane będą 
punkty świetlne będące własnością Gminy Strzelce Opolskie. 

• „Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy ul. Jemielnickiej  
w Rozmierce” – wykonawcą zadania realizowanego w ramach środków 
finansowych Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rozmierka w wysokości  
32 500 zł jest P.H.U. „BEN-BUD” Beniamin Hurek.  

• „Oświetlenie skrzyżowania ulicy Ferta z ul. Stokrotkową w Strzelcach 
Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 



Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra   
z Szymiszowa. Umowna wartość zadania wynosi 4 400,00 zł. 

• „Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ulicami Leśna                   
i Wiejska w Ligocie Górnej” – w ramach zadania realizowanego z funduszu 
sołeckiego opracowywana jest dokumentacja projektowa, wykonawcą tego 
zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z Szymiszowa. 
Umowna wartość zadania wynosi 4 200,00 zł. 

• „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Olszowskiej 
w Warmątowicach” – w ramach zadania realizowanego z funduszu 
sołeckiego opracowywana jest dokumentacja projektowa.  
Wykonawcą tego zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra 
z Szymiszowa. Umowna wartość zadania wynosi 4 200,00 zł brutto. 

Zadania zakończone 
 

• „Wiaty przystankowe – zakup i montaż wiat w Szczepanku  
przy ul. Strzeleckiej i w Strzelcach Opolskich na Os. Piastów Śląskich”–  
wykonawcą zadania była firma PHU BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 
Wartość zadania wyniosła 29 950 zł brutto.  
Zakres robót obejmował zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 
przeszklonych oraz wykonanie podłoża pod wiatami z kostki betonowej. 

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szczepanek”- 
wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia w ul. Knapika                   
w Szczepanku – ulica boczna (dojazd do posesji 13 i 13a).  
Zadanie zrealizowało Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola. 
Wartość zadania: 4 551,00 zł. 

• „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej” – wartość 
zadania 49 733,55 złotych.  
Wykonawcą robót była firma P.H.U. „BEN-BUD” Beniamin Hurek z siedzibą   
w Suchej.  
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika  
wraz z krawężnikami na powierzchni 228 m2. 

 
Ponadto w lipcu Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji przygotował: 
 
✓ 34 decyzje na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie i lokalizację urządzeń 

w drogach publicznych, 
 

✓ 4 umowy zezwalające na wykonanie prac w drogach wewnętrznych. 
 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: 

 

TERMIN 
 

PRZEDMIOT PRZETARGU 



30.06.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Okrężnej, obejmującej działkę nr 4423/1 z mapy 21 o pow. 
0,0509ha. 
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie 
Nowej Wsi”, nieruchomość znajduje się na terenie przezna-
czonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 52.000zł netto  
(+23% VAT).  
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nierucho-
mości, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
 

Na dzień 5 września ogłoszony został kolejny - II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości,                 
z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj.  
52.000 zł netto (+23% VAT).  

04.07.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Dziewkowicach przy ul. Szkolnej 
stanowiącej działkę nr 536/4 z mapy 4 o pow. 0,0262ha. 
 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrze-
nnego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice”, 
działka nr 536/4 znajduje się na terenie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, z przeznaczeniem podstawo-
wym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi 
podstawowe i usługi turystyki uzupełniające się                        
w dowolnych proporcjach lub występujące samodzielnie.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000zł netto  
(+23% VAT).  
 

W przetargu uczestniczyli: Pani Katarzyna Dynak zam.                             
w Suchej i Pan Denis Marek zam. w Dziewkowicach. 
Ostatecznie za nabywcę nieruchomości uznany został Pan 
Denis Marek, który zaoferował jej nabycie za cenę 27.000 zł, 
(+23%.VAT).  

 

13.07.2022 I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej 
nieruchomości położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy                     
ul.  Dworcowej 7.  
Przedmiot przetargu stanowiła nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha. 
Zabudowania nieruchomości stanowią:  

1) budynek pałacowy (rejestr zabytków Województwa 
Opolskiego) 

2) park w zespole pałacowo –folwarcznym oraz ogrodzenie 
(rejestr zabytków Województwa Opolskiego) 



3) dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych (rejestr 

zabytków Województwa Opolskiego) 

4) budynek mieszkalny z garażem  
5) grobowiec  
6) scena betonowa.  
W budynku pałacu znajdują się ruchome przedmioty, które 
wyróżniają się walorami historycznymi i podlegają również 
sprzedaży (obraz olejny na desce, portret epitafijny J.A. Posa-
dowskiego, XIX w. oraz magiel ręczny, drewniany, skrzyniowy, 
Niemcy, lata 20/30 XX w.) 
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica 
Strzelecka”, działka Nr 281/1 znajduje się na terenie zieleni 
urządzonej z usługami. Działka nr 281/1 znajduje się w 
strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w przeważającej 
części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz 
z ogrodzeniem wpisany do rejestru zabytków.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5.000.000 zł.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                  
o gospodarce nieruchomościami, cena sprzedaży uzyskana               
w przetargu dla nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków Województwa Opolskiego, podlega obniżeniu                   
o 50%.  
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, 
wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 
„PORJOT” Jerzy Pordzik ul. Powstańców Śląskich, 47-180 
Izbicko, która została dopuszczona do części niejawnej 
przetargu.  
Zgodnie z ofertą: 
➢ celem inwestycji jest stworzenie z zabytkowego budynku 

pałacu wraz z terenem zieleni miejsca dla biznesu i 
społeczności lokalnej. Usługi będą kierowane do szerokiej 
grupy klientów m.in. chętnych do zorganizowania imprez 
okolicznościowych, turystów jak i również środowisk 
akademickich. Planowane jest zainicjowanie spotkań 
akademickich uczelni krajowych i zagranicznych.  

➢ w obiekcie planuje się realizację usług: 
✓ usługi hotelarsko-turystyczne 
✓ organizacja imprez okolicznościowych 
✓ centrum konferencyjne 
✓ miejsce spotkań akademickich 
✓ usługi sportowe, wellness & spa. 

➢ cena nabycia nieruchomości  5.500.000zł (przelew). 
➢ proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac 

inwestycyjno-remontowych: wiosna 2023-2030. 
 



Komisja Przetargowa wybrała ofertę złożoną do przetargu 
uznając Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik                    
z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śl. 47 za 
nabywcę przedmiotowej nieruchomości.  
Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu                   
tj. 5.500.000 zł, po zastosowaniu 50% obniżki                                   
z uwzględnieniem nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków Województwa Opolskiego, wynosi 2.830.704,25zł.  

14.07.2022 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej działki gminnej nr 58/2 z mapy 1  
o pow. 8,5493ha, położonej w Brzezinie. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we 
wsi Brzezina, działka nr 58/2 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem P-5 – teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.000.000 zł 
netto (+23%VAT). 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - II 
ustny przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą                          
w dotychczasowej wysokości tj. 4.000.000 zł netto 
(+23%VAT). 

18.07.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach                      
przy ul. Centawskiej 2. 
Przedmiotem przetargu była nieruchomość oznaczona działką 
nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha, zabudowana budynkiem 
mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 258,32m², wpisanym 
do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz budynkiem 
gospodarczym.  
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową użyczenia.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 112/1 
oznaczony jest jako teren zabudowy usługowej                               
(usługi komercyjne i bytowe).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400.000 zł brutto.  
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest  
od podatku VAT.  
Do przetargu przystąpił 1 podmiot – p. Jan Patoła 
Restauracja „U JANA” Jan Patoła, Warmątowice  
ul. Strzelecka 2. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu ww. uznany został 
za nabywcę nieruchomości objętej przetargiem za cenę 



404.000 zł brutto.  

 
PRZETARGI OGŁOSZONE 

 

01.09.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich  
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26. 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca 
działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha zabudowaną 
budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 
533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6                     
o pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.  
Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako WILLA, objęty ochroną 
konserwatorską na mocy ustaleń planu.  
Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się                        
w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury                                 
i elementów zabytkowych.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, 
podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi 
oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast 
równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi 
użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł. 
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.                             
o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż 
niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty 
podatku VAT w wysokości 23%.  

 
 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH  
 
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 
 

14.07.2022 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu 
użytkowego położonego w Strzelcach Opolskich przy 
Rynku 14 (lokal, w których dotychczas mieścił się  
sklep kosmetyczny ASTOR). Przetarg dotyczy lokalu o 
ogólnej powierzchni użytkowej 165,36 m2,  z przynależną 
piwnicą o pow. 35,23 m2 .  
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-
usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową,                               
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej.  



Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² 
powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 25 zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem lokalu, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na najem lokalu ogłoszony zostanie kolejny - II przetarg 
ustny nieograniczony, z dotychczasową ceną 
wywoławczą w wysokości 25 zł +23 %VAT/m2. 

 
➢ Ustalony w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 27 czerwca br. 

najemca lokalu użytkowego położonego w Strzelcach Op. przy Rynku 1 
(lokal o pow. 65,64 m2 )- Pan Jerzy Pordzik – Przedsiębiorstwo PORJOT, 
zrezygnował z najmu lokalu. 

 
 

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 
➢ Fundusz sołecki na 2023 rok 

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, do końca lipca 
przekazane zostaną sołtysom z gminy Strzelce Opolskie oraz 
Wojewodzie Opolskiemu informacje o wysokości środków 
przypadających danemu sołectwu w roku 2023. Po dokonaniu kalkulacji 
w oparciu o wskaźniki wyliczono, iż największe sołectwa będą 
dysponowały kwotą przekraczającą 53 tys. zł natomiast najmniejsze 
sołectwo ok. 15 tys. zł. Do końca września mieszkańcy sołectw na 
zebraniach wiejskich muszą zdecydować, na co zostaną przeznaczone 
środki z funduszu sołeckiego w 2023 r.  

Fundusz sołecki można przeznaczyć na zadania służące poprawie 
warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach 
zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Fundusz sołecki daje mieszkańcom możliwość aktywnego udziału                    
w planowaniu lokalnych wydatków oraz decydowania, na co zostanie 
przeznaczona kwota przypadająca danemu sołectwu. 
Mieszkańcom sołectw od początku w ramach funduszu sołeckiego udało się 
zrealizować wiele ciekawych projektów obejmujących m.in.  
zagospodarowanie terenów zielonych, budowę nowych miejsc rekreacji, 
placów zabaw, modernizację i doposażenie pomieszczeń sołeckich, budowę 
oświetlenia, chodników, konserwację rowów, ale również zadbać o tereny 
zielone jak również zorganizować imprezy kulturalne. 

➢ Piękna Wieś Opolska 
W tegorocznym konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, gminę Strzelce Opolskie reprezentować 
będzie sołectwo Kadłub-Wieś w kategorii „Wieś 25-lecia”.  
Zgłoszenie do konkursu zostało wysłane i w najbliższych dniach 
spodziewana jest wizyta komisji konkursowej.  

➢ Programy dotacyjne  
 



✓ „Czyste Powietrze” 
Na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska prowadzony jest Punkt konsultacyjno-informacyjny.  
Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
czego dowodem jest złożenie blisko 110 wniosków o dotację 
(zaobserwowano jednak znaczący spadek ilości planowanych inwestycji 
ze względu na ograniczoną dostępność materiałów i urządzeń). 
Udzielono również ponad 1000 porad.  

✓ „Oddychaj bez smogu” 
Od 20 kwietnia 2022 r. trwa się nabór do V edycji gminnego 

programu „Oddychaj bez smogu”.  
Zgodnie z regulaminem do każdej wymiany nieefektywnego źródła ciepła 
beneficjent może otrzymać do 3 tys. zł.  
Program również cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczy złożenie przez mieszkańców już blisko 70 wniosków.  
Z dniem 1 sierpnia 2022 r. proponuje się zakończenie naboru                     
ze względu na wyczerpanie środków w budżecie gminy, z ilością 
analogiczną do roku poprzedniego tj. 70 wniosków 

 
➢ Program usuwania azbestu 

W roku bieżącym Gmina Strzelce Opolskie realizuje zadanie polegające  
na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.  
W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska dla 51 beneficjentów zgłoszonych w ciągu 2 poprzednich 
lat, trwa postępowanie na wybór wykonawcy usługi odbioru.  

 
➢ Program usuwania folii rolniczych 

W trakcie realizacji jest akcja odbioru folii rolniczych i innych 
odpadów ze sznurka, siatki, big bag i opakowań po nawozach.  
Zbiórka cieszy się wśród rolników sporym zainteresowaniem.   

Kolejnym etapem projektu będzie procedura wnioskowania o zwrot 
środków na ten cel w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

➢ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
Kontynuowany jest proces przyjmowania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych. Z podsumowania i zliczenia deklaracji, zarówno 
bezpośrednio na portalu, jak i w Urzędzie w wersji papierowej, wynika, iż 
z terenu gminy złożono ok. 92% oczekiwanych deklaracji. Do 
wprowadzenia do bazy pozostaje ok. 2000 formularzy.  
Gmina ma 6 miesięcy na uzupełnienie bazy. Odnotowano olbrzymi 
wzrost petentów w Ref. ROŚ ze względu na możliwość zakupu węgla 
bezpośrednio w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej za 
okazaniem kopii deklaracji CEEB.W związku z tym osoby, które już 
wcześniej złożyły deklaracje ponownie wracają do urzędu. Ponadto 



doniesienia medialne dotyczące możliwości zakupu opału po preferencyjnych 
cenach również wpłynęły na wzrost liczby petentów  w Ref. ROŚ.  
➢ Opłata za deszczówkę 

Wysłano ok. 140 pism informujących o obowiązku złożenia 
oświadczenia dot. opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia 
naturalnej retencji terenowej, w tym  m in. do  PKP, PKS, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz przedsiębiorców działających na 
terenie gminy Strzelce Opolskie.Na wysłane pisma uzyskano ok. 40% 
odpowiedzi w postaci oświadczeń. Na podstawie oświadczeń złożonych 
przez ww. podmioty, u których na nieruchomości nastąpiła zmiana sposobu 
zagospodarowania, poprzez zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 
stopniu przewidzianym ustawą Prawo wodne, naliczono opłatę dla PSP 1 
w Strzelcach Opolskich oraz przedsiębiorstw: STALMET, KLIMBART, 
DREWNOPLAST, EWPOL. 
Trwa dalsza weryfikacja złożonych oświadczeń.  

➢ Dzierżawa 
Zakończono postępowanie w sprawie zawarcia kolejnej umowy                                   
na dzierżawę gruntu zabudowanego przepompownią ścieków  
przy ul. Miodowej w Strzelcach Opolskich.                 

➢ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 
 

✓ Numeracja porządkowa budynków i nazwy ulic: 

• Zakończono procedurę nadania nazwy dla drogi wewnętrznej, 
stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w rejonie                           
ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich.  

• W okresie od ostatniego sprawozdania na terenie gminy nadano                     
10 numerów porządkowych dla budynków.  

✓ Decyzje środowiskowe - W trakcie realizacji pozostają 
postępowania administracyjnew zakresie środowiskowych 
uwarunkowań realizacji przedsięwzięć: 
1) budowa zespołu paneli fotowoltaicznych w miejscowości 

Grodzisko. Wszczęto postępowanie oraz przystąpiono  
do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, 

2) remont jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy w Kadłubie.  
Obecnie prowadzona jest procedura oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

3) budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW w Rożniątowie. 
Wydano decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych 
uwarunkowań (ze względu na brak zgodności z m.p.z.p.).  
SKO w Opolu umorzyło postępowanie odwoławcze z uwagi na 
zainicjowanie przez podmiot niebędący stroną postępowania, 

4) Instalacja do przetwarzania odpadów (tworzyw sztucznych).  
Na wniosek Coroflex Poland Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęto procedurę  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  



 
5) Poszerzenie działalności w ramach firmy Intersilesia McBride. 

Rozpoczęto procedurę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
✓ Wycinki drzew i utrzymanie terenów zielonych: 

− Wydano 5 decyzji administracyjnych na usunięcie drzew, 

− Wpłynęło 18 wniosków i zgłoszeń dot. zamiaru usunięcia drzew, 

− Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy koszenia 
gminnych rowów melioracyjnych.  
Zawarto umowę na wykonanie usługi z firmą Karo pana Romana 
Mrowca z Kadłubca. Realizacja zadania do końca sierpnia, 

− W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sobotę 23 lipca  
poszkodowanych zostało kilku właścicieli gruntów                                 
w Rozmierzy. Straty głównie w drzewostanie, zostały poprawnie 
zgłoszone i przeprowadzono stosowne procedury.  
Strat w zabudowie i uprawach rolnych nie stwierdzono. 

 

 

OŚWIATA 
 

 
1. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 

W dniach 5-6 lipca 2022r. przeprowadzone zostały egzaminy dla 
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.  
Do egzaminu przystąpiło 7 nauczycieli uczących w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie. Na podstawie wyników 
egzaminów, wydane zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 

 
2. Akcja Lato 

 
W dniach 27 czerwca - 8 lipca, w ramach Akcji Lato 2022, 
zorganizowane zostały półkolonie letnie dla 90 dzieci.  

Organizatorami byli Gmina Strzelce Opolskie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Rady Rodziców 
obydwu szkół.  

3. Bezpłatny wypoczynek 
20 uczniów z terenu gminy Strzelce Opolskie uczestniczyło                         

w bezpłatnych koloniach zorganizowanych przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty uczestniczyło W ramach kolonii, w okresie od 16.07 – 
25.07.2022r., dzieci przebywały w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w 
Głuchołazach. 



4. Konkurs grantowy „Granty PPGR”  
75 000 zł przyznane zostało Gminy Strzelce Opolskie w ramach 

projektu Cyfrowa Gmina  w konkursie „Grantowym – wsparcie dzieci                     
i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.  
Ww. środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu elektronicznego dla 
uczniów, którzy są wnukami bądź prawnukami pracowników dawnego 
PGR.  

5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
W dniach 24-26 maja 2022 r. w szkołach podstawowych został 

przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.  
Egzamin jest obowiązkowy i obejmuje: język polski, matematykę i język 
nowożytny.  
Nieprzystąpienie do egzaminu wiąże się z nieukończeniem szkoły 
podstawowej.  

W Gminie Strzelce Opolskie do egzaminu przystąpiło 387 uczniów. 
Nasi uczniowie osiągnęli wyniki wyższe niż województwo opolskie  
z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, natomiast wynik  
niższy z j. niemieckiego. 

 

SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA  
 

 
➢ Zgodnie z ustalonym harmonogramem, 1 czerwca 2022r. rozpoczęły 

się konsultacje Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2023.  
W wyznaczonym terminie składania propozycji projektów do SBO roku 2023 
tj. w okresie od 1 do 30 czerwca 2022r. mieszkańcy gminy Strzelce 
Opolskie zgłosili 26 propozycji projektów:  

✓ 12 projektów miejskich,  
✓ 9 projektów w dużych sołectwach  
✓ 5 w małych sołectwach. 

na łączną wartość 1 286 153,27 zł.  
Aktualnie trwają prace Komisji ds. Strzeleckiego Budżetu 
Obywatelskiego roku 2023, która do 29 lipca winna zweryfikować pod 
względem formalnym i merytorycznym złożone projekty i podać wyniki 
weryfikacji  do publicznej wiadomości.  

 

➢ W dniu 6 lipca 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków w trybie 
konkursowym dla organizacji pozarządowych dot. realizacji  
w 2022 roku zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu: piłka nożna. 
Przewidywana wysokość środków publicznych (dotacji) 
przeznaczonych na realizację zadania objętego naborem wniosków wynosi 
do 351 400 zł.  
Wymagany wkład własny wnioskodawców (wkład finansowy, wkład 
niefinansowy: osobowy i/lub rzeczowy, świadczenia pieniężne od odbiorców 



zadania publicznego) nie może być mniejszy niż 10% wartości całego 
zadania. Termin składania wniosków - do dnia 27 lipca br. 

 
 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLKOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 
➢ Gmina Strzelce Opolskie i Parafia Św. Wawrzyńca zorganizowały                          

dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie  
letnie warsztaty z programem profilaktycznym „Jestem O.K”.  
Warsztaty odbywały się w terminie od 11 do 22 lipca 2022 r. w godzinach   
od 9.00 do 14.00 w Domu Parafialnym.  
Udział w zajęciach był bezpłatny, środki na organizację warsztatów 
pochodziły z budżetu gminy, z funduszu przeznaczonego na profilaktykę. 

 
➢ Od 27 czerwca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. zajęcia i wypoczynek letni                           

dla dzieci i młodzieży zapewniał Młodzieżowy Klub Profilaktyczny 
„Strzelecka Ekipa” mieszczący się przy ulicy Kołłątaja 9 w Strzelcach 
Opolskich.                       
Klub czynny był w tym okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 15.00. Klub zapewniał dzieciom i młodzieży opiekę w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, poprzez zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, 
różnorodne gry zagadki, konkursy, quizy, jak również zajęcia sportowe, 
taneczne, kulinarne, artystyczne, plastyczne  i muzyczne. Zadanie 
zrealizowane zostało we współpracy z Parafią pw. św. Wawrzyńca. 

 
➢ Zajęcia w okresie wakacji oferuje również Młodzieżowy Klub 

Terapeutyczny „ARKA” przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Op.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00. 
Uczestnicy zajęć w klubie mogą liczyć na takie atrakcje jak wyjazdy do Zoo, 
kina, parku linowego itp.  

 
➢ W dniu dzisiejszym 27 lipca, 45 uczniów szkół podstawowych 

wyjechało na 12-dniowy obóz profilaktyczny do Zakopanego. 
W trakcie trwania obozu przewiduje się każdego dnia dwugodzinne zajęcia 
profilaktyczne prowadzone przez psychologów oraz 6 - 8 godzinny cykl 
zajęć sportowo- turystycznych.  
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie - 75.000,00 zł.   

➢ W Strzeleckim Klubie Abstynenta powstała kolejna grupa 
terapeutyczna: DDA przeznaczona dla dorosłych dzieci z rodzin 
alkoholowych. Zajęcia Grupy odbywają się w każdy piątek o godz. 17.00.  
 

Warto przypomnieć, iż w Strzeleckim Klubie Abstynenta działają 
jeszcze 4 grupy terapeutyczne: 

✓ AA WIKTORIA – Anonimowi Alkoholicy, 



✓ AL.- ANon – osoby współuzależnione, 
✓ Grupa dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, 
✓ Grupa dla sprawców przemocy domowej. 

 
W chwili obecnej Klub zrzesza ok 100 osób.  
 

POMOC SPOŁECZNA 
 

 

1. Trwa realizacja zadań związanych z pomocą i wsparciem dla obywateli 
Ukrainy, którzy wyjechali ze swojego kraju ze względu na trwający 
tam konflikt zbrojny. 

 
✓ Z prowadzonej przez Ośrodek ewidencji wynika, że według stanu  

na dzień 22-07-2022 w Gminie Strzelce Opolskie przebywało 864 
obywateli Ukrainy.  
Miesiąc wcześniej, na koniec czerwca - było 855 osób.  
 

✓ Uchodźcy są głównie zakwaterowani w prywatnych mieszkaniach                          
i domach.  W pomieszczeniach, które są w dyspozycji Gminy, aktualnie 
6 osób jest zakwaterowanych przy ul. Parafialnej  2 i 4 osoby w budynku 
mieszkań chronionych przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10.  

 
✓ Dotychczas wpłynęło łącznie 498 wniosków od obywateli Ukrainy                        

o przyznanie świadczenia jednorazowego 300 zł.  
W okresie ostatnich 30 dni wpłynęło 70 wniosków.  
Na podstawie tych wniosków świadczenia wypłacono dla 848 osób,                 
na kwotę 254.400 zł. Świadczenia są wypłacane na bieżąco.  
Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenie jest przeznaczone na 
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, 
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  

 
✓ Jak dotąd do OPS wpłynęło 387 wniosków o świadczenie pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.  
W ciągu ostatnich 30 dni przyjęto 85 nowych wniosków.  
Zgodnie z „ukraińską specustawą”, świadczenie to przysługuje każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej 
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy.  
Dotychczas wypłacono świadczenia na kwotę 2 081 560 zł.  

Obowiązujący okres, za który świadczenie może być wypłacone 
wynosi 120 dni licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, a kwota świadczenia wynosi 40 zł za osobę 
dziennie.  



Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów,  
Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 
dni, ale tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania                              i 
wyżywienia ściśle określonym grupom obywateli Ukrainy,  
jak np. osobom niepełnosprawnym; którzy ukończyli 60 lat (kobiety) albo 65 lat 
(mężczyźni); osobom samotnym sprawującym opiekę na trojgiem lub więcej 
dzieci. 

✓ Trwają procedury związane z przystąpieniem Gminy Strzelce 
Opolskie do realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc 
migrantom wojennym w województwie opolskim”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego                         
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających  
z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego 
kraju, Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.  
W ramach Projektu zakłada się utworzenie 8 mieszkań dla 
migrantów wojennych z Ukrainy w budynku po szkole podstawowej 
w Szymiszowie przy ul. Wolności. 

 
✓ W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Pomoc 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa 
Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa" zostało podpisane Porozumienie z Województwem 
Opolskim. Na realizację zadania Gmina otrzyma 30.000 zł. 

 
➢ W dniu 26.07.2022 w Stegu Arenie w Opolu fundacja Tzu Chi z Tajwanu 

przekazała dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Gminie 
Strzelce Opolskie bony zakupowe o wartości 1000 zł każdy.  
Pomoc trafiła do 200 Ukraińców wytypowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Bony należało odebrać osobiście, w związku z czym 
uchodźcy zostali dowiezieni autokarami, a o transport zadbała Gmina.  
Bon w formie karty Mastercard i Visa może być wykorzystany we wszystkich 
placówkach handlowych, które te karty obsługują. Można z niej wypłacić 
również gotówkę w bankomacie.  
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  
 

 

W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych: 

• Wszczęte zostało postępowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja 
obiektu remizy OSP Szymiszów”.  
W budżecie gminy na realizację zadania zabezpieczone zostały środki 
finansowe w kwocie 115.000 zł. 
Termin składania ofert - do dnia 1 sierpnia br.  



• Trwają prace przygotowawcze (przedmiary i dane do kosztorysów)  
dla realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach OSP Strzelce 
Opolskie, Rozmierz, Warmątowice.  

• Wszczęte zostało postępowanie na zakup węgla dla jednostek  
OSP Rozmierz (14 ton), Sucha (14 ton) i Kalinowice (7 ton) - łącznie 35 
ton.  Termin składania ofert - do dnia 28 lipca 2022r. 

 

• Trwają czynności związane z aktualizacją świadczeń na rzecz obrony - osób 
pełniących funkcję kuriera w Urzędzie. 

 

• Uaktualniona została dokumentacja planistyczna dot. realizacji zadań 
obronnych i OC. 

 

 

SPORT  
 

 
 

➢ Sporym zainteresowaniem cieszy się Pływalnia Odkryta w Strzelcach 
Op. Od rozpoczęcia sezonu odnotowano ok. 6.500 wejść na basen.  
W dniach 20 - 22 oraz 25 lipca, w związku z wysokimi temperaturami 
powietrza wydłużono godziny otwarcia Pływalni Odkrytej do godziny 20.00. 
W weekendy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału                  
w imprezach organizowanych na pływalni. W lipcu zorganizowano:  

 
03.07.2022r. Zawody w pływaniu na dętce.  

W konkurencji udział wzięło 16 osób.  Zawodnicy, mając do 
dyspozycji nadmuchaną dętkę i wiosło w jak najkrótszym 
czasie mieli do pokonania dystans ok 45 metrów. 
 

17.07.2022r. Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży.  
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 45 metrów stylem 
dowolnym. 
 

24.07.2022 „Bieg przez wodę” dla najmłodszych 
W ramach biegu, 16 zawodników miało do pokonania  
w jak najkrótszym czasie długość basenu średniego. 
 

W SIERPNIU 
 

07.08.2022 Zawody w Pływaniu na dętce 

14.08.2022 Bieg przez wodę dla najmłodszych  

21.08.2022 Zawody Pływackie 

28.08.2022 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Drużyn 



Dwuosobowych  
 
➢ Od 18 lipca br. na Pływalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich 

prowadzone jest szkolenie na młodszego ratownika.  
Do udziału w szkoleniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu                       
i Rekreacji wraz z Oddziałem Rejonowym WOPR Kędzierzyn Koźle zgłosiło 
się 23 uczestników. 

 

 

SPRAWY RÓŻNE 
 

 

➢ 1 lipca miało miejsce podpisanie umów użyczenia oraz przekazanie 
organizacjom pozarządowym kluczy do lokali w budynku  
przy ul. Zamkowej 8 w Strzelcach Op. 
W wyremontowanym budynku swe siedziby będą miały: 
1. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów, 
2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, 
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 
4. Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie, 
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelcach Opolskich. 
Poza siedzibami organizacji pozarządowych, lokalem 
gastronomicznym, w budynku przy ul. Zamkowej przewidziane są 
również izba tradycji i archiwum miejskie.  
Realizacja zadania pn. "Remont i adaptacja budynków przy                                     
ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego" realizowanego                 
w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie”  
możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę Strzelce Opolskie 
dofinansowaniu w wysokości 2.855.000 ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach działania 10.2. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów 
Rewitalizacji (ocena LPR)” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

➢ Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach został zwycięzcą 1. 
konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most w województwie 
opolskim. Konkurs Nasz Zabytek to projekt o charakterze regionalnym i 
lokalnym. Fundacja Most the Most ogłasza go sekwencyjnie w 
poszczególnych województwach.  

    Konkurs jest podzielony na dwie części:  
1. konkurs – wybór jednego zabytku w województwie  
                                                    oraz  
2. konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego 

zabytku. 



W drugim konkursie mieszkańcy Dziewkowic i okolic mają możliwość 
zgłaszania fundacji pomysłów na funkcję społeczną zabytku. Po wyborze 
najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, fundacja 
przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do 
wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może 
sięgnąć nawet 1 000 000 PLN. 

➢ Negatywnie rozpatrzone zostały złożone przez Gminę Strzelce 
Opolskie wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 
trzecia – PGR: 
 
✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w sołectwach Kalinowice i Kalinów  
(kwota wnioskowanych środków – 5.000.000,00 zł) 

✓ Uzbrojenie byłych terenów popegeerowskich na terenie miasta 
Strzelce Opolskie pod budownictwo jedno i wielorodzinne  
(kwota wnioskowanych środków – 2.000.000,00 zł) 

➢ W dniu 10 lipca br. złożony został wniosek Gminy o dofinasowanie                  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych,  
zadania pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie w sieć 
wodno-kanalizacyjną terenu Strzeleckiego Parku Przemysłowego 
Warmątowice  i Brzezina – etap I. 
Wnioskowana kwota dofinansowania – 196.000.000,00 zł.  

➢ Minister Edukacji i Nauki w dniu 21 lipca 2022 roku wydał 
postanowienie, w którym utrzymał w mocy negatywną opinię 
Opolskiego Kuratora Oświaty  w sprawie  przekształcenia z dniem                 
31 sierpnia 2022 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce                    
w szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-III. 
Szkoła w Rozmierce miała być przekształcona  z dniem 31 sierpnia  
2022 roku.  Uczniowie klas IV -VIII mieli uczęszczać do PSP w Suchej.  
 
Taką samą procedurę przekształcenia zastosowano w Zespole Placówek 
Oświatowych w Kalinowicach  oraz  Przedszkolu Publicznym w Rozmierce, 
w obydwu przypadkach Opolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię . 
 

INNE WYDARZENIA 
 

 
30.06.2022 

 
Posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 
„Jedź z nami”  
Porządek obrad obejmował m.in.:  
- podjęcie uchwały o zmianie statutu Związku,  
- udzielenie absolutorium zarządowi Związku, 
- zmianę cennika za przejazdy na terenie działania Związku     



  (ceny biletów wzrosły średnio o 20%). 
30.06.2022 
 
 

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Strzeleckiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej (Strzelce 
Opolskie, ul. M. Prawego 21)  

2-3.07. 
2022 

XXV Turniej Piłkarski im. Bena Długosza (Rozmierka).  
 
 

06.07.2022 Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją,                          
w ramach projektu „Senior na fali”, współfinansowanego  
z budżetu Gminy Strzelce Opolskie (sala konferencyjna 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej). 
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kresowe 
„Strzelec” działające przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej. 

08.07.2022 Uroczystość z okazji włączenia Jednostki OSP  
Strzelce Opolskie do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego 

20.07.2022 Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej Spółdzielni 
Socjalnej. 
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
29.07.2022 Powiatowe Obchody Święta Policji (Powiatowe Centrum 

Kultury w Strzelcach Opolskich)  
01.08.2022 Uroczystość z okazji 78. Rocznicy Wybuchu Powstania 

Warszawskiego (Opole) 
Organizatorem obchodów jest Wojewoda Opolski.  

Dostojny jubileusz 90.-lecia urodzin obchodziła w ostatnim czasie 
mieszkanka Grodziska – p. Eleonora Pasternok. 
 
W dniu dzisiejszym 27 lipca, 90. urodziny obchodzi p. Anna Slany  
ze Strzelec Opolskich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


