
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(20 – 28 GRUDNIA 2016 R.) 

FINANSE 

Zarządzenia finansowe wydane w okresie 20 - 28 grudnia 2016 r.: 

1) Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 

2016 

 

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy stanowią 

konsekwencję Uchwały Nr XXVIII/222/16 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. 

zmieniającej Uchwałę Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok. 

2) Zarządzenie Nr 268/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.  

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wydatków związane są z procedurą zamknięcia 

roku budżetowego 2016. 

3) Zarządzenie Nr I/57/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały numer 01/XII/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

W wykonaniu powołanej wyżej uchwały, poleciłem o: 

- przelaniu kwoty 999.350 zł tytułem pokrycia objętych przez Gminę Strzelce Opolskie 

przywołanych ww. uchwałą 1.817 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 złotych każdy na 

kapitał zakładowy Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich. 

- przygotować oświadczenie o objęciu 1.817 udziałów o wartości nominalnej 550 zł każdy w kapitale 

zakładowym SWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

16.12.2016 

 

Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park 

Rybaczówka. 

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy parku o powierzchni ok. 12 ha w mieście 

Strzelce Opolskie, z zachowaniem obecnych wartości przyrodniczych terenu, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie ukształtowania terenu 

i robót melioracyjnych (konserwację, odmulenie i umocnienie brzegów zbiornika 

oraz konserwację i odmulenie rowu), nasadzenia drzew, krzewów i roślin, 

wykonanie małej architektury oraz układu komunikacyjnego (alejki pieszo-jezdne 

o nawierzchni z kruszywa mineralnego i kostki betonowej) wraz z oświetleniem 

ulicznym (38 szt. nowych punktów świetlnych) 

Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczy 8 firm:  



1) Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka  

2) Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, Ozimek 

3) „TEL-BRUK” Radosław Telenga, Częstochowa 

4) CELMAR Sp. z o. o., Bytom 

5) DDTHERM Sp. z o. o., Rozmierka 

6) Park-M Poland Sp. z o. o., Stary Sącz 

7) ABM Logistic Sp. z o. o., Strzelce Opolskie 

8) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. 

z o. o., Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice. 

 

Złożone oferty są aktualnie weryfikowane przez Komisję Przetargową. 

 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

 „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach” – wyłoniono wykonawcę 

robót firmę EL – SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Koszt budowy oświetlenia wyniesie 

14 587,80 zł. 

 „Rozbudowa oświetlenia łącznika ulicy Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką w Strzelcach 

Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, której wykonawcą będzie Zakład 

Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.  

Koszt opracowania projektu wyniesie 5 166,00 złotych. 

  „Budowa oświetlenia ulicy Różanej w Suchej” w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, której wykonawcą będzie Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych 

Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.  

Koszt opracowania projektu wyniesie 4 920,00 złotych. 

 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego” 

– opracowano i zatwierdzono koncepcję obiektu a także wykonano wizualizację budynku. 

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budynku – JSa PROJEKT - Biuro 

Architektoniczne ze Strzelec Opolskich. Wartość prac projektowych wyniesie 77 824 zł. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

  „Oczyszczenie odcinka rowu A61 w Rozmierce” – wykonawcą zadania była firma: Usługi 

Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość robót - 25 000,00 złotych. 

 „Rozbudowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” wykonawcą robót była 

firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Memfis z siedzibą w Olszynie.  

Zadanie zrealizowano za kwotę 10 200,00 złotych, w ramach którego przedłużono oświetlenie ulicy 

Ogrodowej o 3 nowe punkty (oprawy energooszczędne typu „LED”). 

FUNDUSZE POMOCOWE  

 27 grudnia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

z informacją, iż w dniu 15 grudnia 2016 r. dobiegł końca etap oceny merytorycznej Lokalnych 

Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji opracowanych w ramach Konkursu 

dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”. 

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została przyjęta przez Zarząd 

Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r.  

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2020” zyskał 

akceptację Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 27 grudnia z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzona została lista rankingowa 

projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” (II typ 

projektów ww. naboru tj. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”). 



Projekt pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – park leśny przy ul. 

Opolskiej – etap I„ został umieszczony na pozycji nr 5 oraz uzyskał status projektu 

podstawowego. 

Status projektu podstawowego oznacza, że wniosek o dofinansowanie został przekazany do drugiego 

etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna II stopnia. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

TERMIN 

PRZETARGU 

 

PRZEDMIOT PRZETRAGU 

09.01.2017 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gminnej 

nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 

Mickiewicza.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, działka nr 5155/5 

położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną typu szeregowego oraz pod ciąg pieszo-jezdny. 

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

11.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej 

w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a (nieruchomość składająca się z działki nr 

585/14 z mapy 3 o pow. 0,6395ha oraz działki nr 585/15 z mapy 3 o pow. 2,4780ha). 

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

budowanej hali do unieszkodliwiania i segregacji odpadów o pow. zabudowy 

1352,94 m², na budowę której gmina posiada ważne pozwolenie. Natomiast działka nr 

585/15 jest niezabudowana.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego gminy 

Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Wieś, działki znajdują się na obszarze 

oznaczonym, jako teren gospodarowania odpadami (składowisko odpadów).  

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

16.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej nieruchomości 

gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej 

przy ul. Dworcowej 7 (nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 281/1 

z mapy 3 o pow. 6,6461ha). 

Zabudowania nieruchomości stanowią: budynek pałacowy o pow. 1667m2, 

budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m2, park w zespole pałacowo–

folwarcznym wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy o pow. 70m², 

dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, grobowiec rodu von 

Posadowsky oraz altana ze sceną.  

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 stanowi teren zieleni 

(urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, ochronnej), usług o charakterze 

ogólnospołecznym, w szczególności w zakresie szkolnictwa, oświaty 

i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, turystyki oraz zabudowy 

mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym.  
Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i 

w przeważającej części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz 

z ogrodzeniem i pałacem wpisanymi do rejestru zabytków.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  

Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 

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

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

nieruchomościami, cena sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana 

w przetargu zostanie obniżona o 50%. 

  



18.01.2017 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 

położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Topolowej 2 

(lokal o pow. 46,04m²). 

Ze sprzedażą lokalu związane jest oddanie w użytkowanie wieczyste 291/10.000 

części działek NrNr 3688/6 i 3688/4 o ogólnej pow. 0,2060ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł (w tym cena lokalu 

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

 

PROFILAKTYKA 

 Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na realizację nw. zadań: 

 

1) zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zadanie obejmuje m.in.: 
 działania związane z integracją międzypokoleniową i wzmacnianiem więzi w rodzinie; 

 rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz propagowanie 

wartości rodziny  

 

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego 

konkursem wynosi 20.000,00 zł. 

 

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, świadczenia wolontariuszy, praca społeczna i inne). 

 

Termin składania ofert – do dnia 13 stycznia 2017 r.  

2) zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, obejmujące m.in.: 

1. zapewnienie potrzebującym tymczasowego miejsca schronienia, wyżywienia, podstawowych 

lekarstw oraz odzieży dostosowanej do indywidualnych potrzeb i warunków 

atmosferycznych; 

2. prowadzenia pracy socjalnej; 

3. działania na rzecz walki z ubóstwem; 

4. działania na rzecz osób samotnych; 

5. udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.  

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego 

konkursem wynosi 50.000,00 zł. 

 

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, świadczenia wolontariuszy, praca społeczna i inne). 

Termin składania ofert – do dnia 13 stycznia 2017 r.  

3) zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujące m.in: 

 działania integrujące niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy; 

 usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych; 

 działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia 

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego 

konkursem wynosi 20.000,00 zł. 

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, świadczenia wolontariuszy, praca społeczne i inne). 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2017 r. 

4) zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, obejmujące zm.in.: 

 działania edukacyjne i profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia; 

 usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne skierowane do osób chorych i starszych; 



 działania zmierzające do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie 

chorymi. 

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania objętego 

konkursem wynosi 80.000,00 zł. 

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, świadczenia wolontariuszy, praca społeczne i inne). 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2017 r. 

OŚWIATA 

  „Choinkowa Ozdoba” – 2016. 

19 grudnia 2016 roku w Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka i Opolskiego Wicekuratora Oświaty – Artura Zapałę 

nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych dyplomów, uczestnikom konkursu plastycznego 

„Choinkowa Ozdoba”. 
Lena Grodzka z Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich zajęła II miejsce za pracę pn. 

„Świąteczne aniołki i renifery”. 

 Wojewódzki Konkurs plastyczny „Mój Przyszkolny Ogródek”. 

 

19 grudnia 2016 roku uczniowie klasy IIb z PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich pojechali do 

Krasiejowa na uroczystą galę wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Mój Przyszkolny 

Ogródek”.  

Otrzymali oni z rąk Marszałka Województwa Opolskiego wyróżnienie w postaci nagrody jaką było 

500 zł dla klasy oraz wycieczka po Centrum Nauki i Ewolucji Człowieka.  

 Jasełka.  

20 grudnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się spotkania 

jasełkowe.  

Trzy grupy teatralne „Pacynka”, „Słoneczko” i „Wesołe świetliki” wprowadziły gości w świąteczny 

i magiczny nastrój świąt.  

Jasełka są imprezą cykliczną przygotowywaną już od 20 lat. 

 

21 grudnia 2016 roku odbyły się natomiast jasełka w Publicznym Gimnazjum nr 

2 w Strzelcach Opolskich. 

Przedstawienie poprzedzone zostało prezentacją projektu edukacyjnego "Niezwykły czar Świąt 

Bożego Narodzenia zawarty w ozdobach świątecznych", realizowanego przez uczniów klas II. 

 Teatr w wykonaniu uczniów (PSP 1) 

22 grudnia 2016 roku na scenie Strzeleckiego Ośrodka Kultury koło teatralne Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 wystawiło spektakl opracowany na podstawie biografii H.Ch. Andresena pt.: 

„Marzenia Dobrych Wróżek” w reżyserii M. Brandt. 

 Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. 

21 grudnia odbyło się spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie 

II kadencji.  

Spośród 48 kandydatów wybranych przez szkolone komisje wyborcze, uczestnicy w głosowaniu 

tajnym wybrali 15 swoich przedstawicieli. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkami Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie 

II kadencji zostali wybrani:  

 

 



 
GOSPODARKA KOMUNALNA  

1) Z uwagi na coraz częstsze przypadki wiatrołomów i wykrotów drzew w Parku Miejskim 

w Strzelcach Opolskich, do których dochodzi w wyniku załamań pogodowych oraz 

porywistych wiatrów zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej polegającej na zbadaniu 

m.in. przy użyciu tomografu 120 szt. drzew.  

Wskazane do oceny egzemplarze to głównie drzewa zlokalizowane w pobliżu alejek, placu zabaw 

oraz w miejscach organizowanych imprez plenerowych. Wykonana dokumentacja zostanie 

dostarczona w dniu 28.12.2016 r. do siedziby Urzędu, celem jej opracowania jest rzetelne zbadanie 

drzewostanu parkowego, ocena jego zdrowotności oraz wskazanie koniecznych do wykonania prac 

pielęgnacyjnych aby zapewnić bezpieczeństwo oraz zachować cenny ze względów przyrodniczych, 

historycznych i społecznych drzewostan.  

2) W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają zasady 

wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu.  
Zgodnie z nowymi przepisami nie wymaga zezwolenia usunięcie drzewa lub krzewu 

z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej a także usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu 

przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.  

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, iż zezwolenia 

nie będzie wymagało także usunięcie innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu 

o wymienione w ustawie kryteria.  

Rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. 

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł a za usuwanie krzewów 200zł.  

W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do ustalenia opłaty za usunięcie 

drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ustawie.  

Rada gminy, w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzew lub krzewów poza 

wyjątkami wymienionymi w ustawie nie nalicza się także w przypadku innych drzew wskazanych 

w oparciu o kryteria, o których mowa w ustawie.  

3) Wszczęto 179 postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej dla 

nieruchomości położonych w miejscowości Dziewkowice w związku ze stworzeniem warunków 

do podłączenia tych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  

SPORT  



 Do 9 stycznia 2017 r. istnieje możliwość składania ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Zakres zadania obejmuje m.in. 

 stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu w różnych kategoriach wiekowych 

w ramach gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

 zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy do różnych form kultury fizycznej 

 kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży 

 działania wspierające sport osób niepełnosprawnych 

 popularyzację aktywnego stylu życia. 

 

Przewidywana wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania 

objętego konkursem wyniesie nie więcej niż 25.000 zł.  

 

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, wkład wolontariatu i inne). 

 16 stycznia 2017 r. upływa termin składania wniosków na ogłoszony nabór wniosków, w formie 

otwartego konkursu ofert z zakresu sport tj.: 

 

1) piłki nożnej; 

Przewidywana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań/a nie może 

przekroczyć całkowitej sumy dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi do 233.500 zł. 

 

 

2) różnych dyscyplin sportu  

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego 

konkursem (dotacji) wynosi do 185.500 zł  

 

RODZAJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ 

ŚRODKÓW 

PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ ZADANIA: 

1) koszykówka nie więcej niż 53.500 zł 

2) siatkówka nie więcej niż 82.000 zł 

3) badminton nie więcej niż 8.500 zł 

4) sporty dalekowschodnie (w tym m.in. judo, 

sumo, karate kyokushin, karate shotokan, 

teakwon-do) 

nie więcej niż 28.000 zł 

5) sport motoryzacyjny  nie więcej niż 5.000 zł 

6) brydż sportowy nie więcej niż 2.000 zł 

7) pozostałe dyscypliny sportu 

 nieokreślone w pkt 1-6 

 

RÓŻNE 

 Grudzień to tradycyjnie czas spotkań wigilijnych, organizowanych przez różne środowiska - 

szkoły, stowarzyszenia, kluby, placówki oświatowe itp.  

Są one okazją do spotkania się w gronie przyjaciół, znajomych, współpracowników, 

podzielenia się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. 

W wielu z nich mieliśmy okazję uczestniczyć.  

W ostatnim czasie odbyły się: 

 

21.12.2016 Spotkanie wigilijne Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów  

(Restauracja „Alter Ego”) 

 



21.12.2016 Spotkanie wigilijne w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich 

 

22.12.2016 Uroczyste spotkanie przedświąteczne w Strzeleckim Klubie Abstynenta 

 

Tradycyjnie zorganizowane zostały również przez OPS spotkania wigilijne dla osób samotnych 

z terenu naszej gminy, które odbyły się w dniach 18 grudnia (spotkanie współorganizowane 

z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.) i 21 grudnia. 

 

W spotkaniach udział wzięło ogółem 260 osób. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły „Alicja 

i Krzysztof” oraz „Na chwila” z Kadłuba.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, 

szczególnie sołtysom, którzy zorganizowali przywóz osób samotnych na uroczystość. 

 Kwotę 3.568,33 zł – udało się zebrać podczas akcji „Piernikowe Serce”.  

 

Zebrane datki przekazane zostały dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, które - gdy 

zachodzi taka potrzeba – opiekuje się też pacjentami w naszej gminie.  

 

Akcję Piernikowe Serce wsparli finansowo: 

•Bank Spółdzielczy w Leśnicy 

• Brukbeton 

• Burmistrz z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 

• Drewnoplast 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

• Now-Bud 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

• Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Rada Miejska 

• Radio Opole 

• Restauracja Stary Młyn 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

• Spyra Joachim Usługi Ogólnobudowlane 

• Stiller Pokrycia Dachowe 

• Strzelec Opolski 

• Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja 

• Transannaberg Wiesiollek J. M 

• Zakład Murarsko-Płytkarski Piotr Kalla. 

KULTURA 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 

22.12.2016 „Magia Świąt ” - koncert sekcji wokalnej „Singing” SOK pod dyrekcją  

Katarzyny „Pumy” Piaseckiej (Sala Widowiskowa)  

 

ODBĘDĄ SIĘ: 

 

29.12.2016 „Kolędy Wielkie” - Koncert Anny Wyszkoni (Kościół pw. Św Wawrzyńca) 

31.12.2016 Koncert Sylwestrowy”– w wyk. Kameralistów Orkiestry im. Arcyksiężnej 

Marii Krystyny Habsburg i solistów: Ewy Kalwasińskiej - mezzosopran, 

Agnieszki Zabrzeskiej - sopran, Patrycego Hauke - tenor i Sylwestra Targosza- 

Szalonka – tenor (Sala Widowiskowa).  

08.01.2016 „Lampa Alladyna” – spektakl dla dzieci w wyk. Teatru „Małgo”  

z Częstochowy (Sala Widowiskowa) 

15.01.2016 XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

Kwesta na terenie miasta i gmin Strzelce Opolskie, Leśnica, Jemielnica, 

Kolonowskie, Izbicko 

Koncert w wykonaniu zespołów działających przy SOK (Sala Widowiskowa) 

„Światełko do nieba„ (Plac Żeromskiego) 



20.01.2016 XXIV Gminny Przegląd Kolędniczy – „Kolędnicy 2017” 

(Sala Widowiskowa) 

27.01.2016 Wernisaż wystawy plastycznej Beaty Van Wijngaarden 

(C@fe Kultura) 

29.01.2016 Koncert Haliny Frąckowiak (Sala Widowiskowa). 

 

WYSTAWY 

 

25.11.2016 

– 

21.01.2017 

Wystawa Poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego (Kawiarenka C@fe 

Kultura) 

9.12.2016 

– 

21.01.2017 

Wystawa rysunków osadzonych ZK nr 2. pt. „Idźcie i głoście radość światu” 

(Galeria SOK) 

27.01.2016 

- 

28.02.2017 

Wystawa obrazów z żywicy i akwarel Beaty Van Wijngaarden (C@fe Kultura) 

 

INNE WYDARZENIA 

 

21.12.2016 Otwarcie wiaduktu na ul. Marka Prawego 

 

Od środy, 21 grudnia, można już korzystać z nowego wiaduktu nad torami 

kolejowymi w ciągu ulic: Marka Prawego i Stawowej. Nowoczesny wiadukt, który 

zastąpił poprzedni obiekt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, całkowicie zmienił 

układ komunikacyjny w tej części miasta. 

Poprzez przebudowę dawnego ciągu komunikacyjnego ulica Marka Prawego została 

znacznie odciążona, gdyż cały ruch samochodowy został skierowany na ulicę 

Stawową. Jednak z perspektywy użytkowników tej ważnej arterii drogowej 

najistotniejsze jest zakończenie długiej inwestycji, która powodowała w pewnym 

okresie znaczne utrudnienia dla zmotoryzowanych. 

 

 W br. Wojewoda Opolski wystąpił do tut. Urzędu o przedłożenie całej 

dotychczasowej korespondencji - wniosków o budowę obwodnicy miasta Strzelce 

Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94 kierowanych przez Gminę Strzelce Opolskie 

do posłów, właściwych ministerstw, instytucji itp.  

Na kanwie powyższego, w dniu w dniu 22 grudnia br. otrzymaliśmy pismo Wojewody 

Opolskiego o informację nt. możliwości i terminu ewentualnego przystąpienia przez 

Gminę w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, do 

opracowania dokumentacji, celem uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Ponadto Wojewoda wystąpił o wskazanie ewentualnej możliwości 

współfinansowania tej inwestycji przez Gminę. 

 

Mając zaledwie parę godzin na udzielenie na powyższe odpowiedzi, wystosowałem 

do Wojewody Opolskiego pismo o treści: 

 

„Odpowiadając na ww. pismo, w sprawie budowy obwodnicy Strzelec Opolskich 

w ciągu drogi krajowej nr 94, uprzejmie informuję, że ze swojej strony deklaruję 

daleko idącą pomoc oraz wolę współpracy przy wdrażaniu realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

 Jako Gmina jesteśmy gotowi wypełnić swoje kompetencje w tym zakresie 

oraz stworzyć jak najlepsze warunki do realizacji obwodnicy. Od 2006 r. posiadamy 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które przewidują 



budowę południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 

94. 

 Z uwagi na dużą wartość finansową przedsięwzięcia, kwestia ewentualnego 

współfinansowania przez Gminę tak ważnej inwestycji musi zyskać aprobatę Rady 

Miejskiej.  

 O podjętej decyzji przez Radę Miejską poinformujemy Pana Wojewodę odrębnym 

pismem”. 

28.12.2016 Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Centrum Konferencyjne 

Górażdże) 

28.12.2016 XXVI sesja Rady Powiatu Strzeleckiego  

W porządku m.in.: 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego 

na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. 

Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich; 

 podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 r. 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

29.12.2016 

 

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź 

z nami” (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich) 

29.12.2016 

 

Jubileusz 5-lecia działalności Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” 

w Strzelcach Opolskich 

CRWiS Strzelec ma już 5 lat. Z tej okazji zaplanowano sporo atrakcji. Od porannej 

kawy począwszy, na nocnym pływaniu kończąc. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnego świętowania. 

W Sylwestra popływać można będzie od 6:30 do 14:00, a w Nowy Rok od 14:00 do 

22:00. Zapraszamy. 

 


