
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(31 SIERPNIA – 28 WRZEŚNIA 2017 R.) 
FINANSE 

W okresie 31 sierpnia - 28 września 2017 r. wydane zostały następujące 
Zarządzenia finansowe:  
1) Zarządzenie 166/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zmniejszenia budżetu gminy o kwotę 28.820,37 zł, co stanowi skutek 

Decyzji Wojewody Opolskiego: 

KWOTA  

- 27.670,00 zmniejszenia dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego, 

wydaną na podstawie weryfikacji potrzeb w zakresie środków 

finansowych – dotacji celowej, na realizację programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2017 rok” 

- 1.150,37 zmian w planie dotacji celowej dokonano w oparciu o decyzję 
Wojewody Opolskiego wydaną w oparciu o przeprowadzoną analizę 
wykorzystania przez gminy dotacji celowej, przeznaczonej na 
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 
tego zadania realizowanego przez gminy w  wysokości 2% łącznej 

kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

- 28.820,37 OGÓŁEM 
2) Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 września 

2017 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. 
Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 7 

Uchwały Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok. 

Rozdysponowania rezerwy w kwocie 22.000,00 zł dokonano na wniosek Naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego, w związku z koniecznością reorganizacji stanowisk pracy 
w tut. Urzędzie. 

Wobec zwiększonej realizacji zadań w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska nastąpiła konieczność reorganizacji stanowisk pracy, do 
wykonania której niezbędna jest modernizacja sieci logistycznej oraz elektrycznej 
w biurach Wydziału Organizacyjnego (koszt 22.000,00 zł).  

3) Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2017 r. 
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.  
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 339.800,00 zł.  
Największe kwotowo przesunięcia środków finansowych dotyczą Działów: 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (186.000,00 zł) 
Przesunięcia środków dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Op. niezbędne były m.in. w związku z: 

 koniecznością dostosowania budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy 

do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 



w szczególności poprzez zapewnienie wentylacji, celem poprawy bezpieczeństwa oraz 

obniżenie emisji szkodliwych pyłów, poprzez zmianę sposobu ogrzewania 

 wyposażenia lokali mieszkalnych w czujniki tlenku węgla 

 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla 

uprawnionych wyrokami sądu zamieszkujących w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej; 

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (71.000,00 zł) 
Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacyjnego oraz Kierownika Referatu Organizacji.  

Przesunięcia środków niezbędne były, w celu prawidłowej realizacji zadań przez Wydział 

Organizacyjny, w tym m.in. realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich.  

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA (55.000,00 zł)  
Zmiany w obrębie ww. Działu dokonane zostały na wniosek Kierownika Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich – w związku z modernizacją kotłowni 

(instalacja gazowa) oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.- 

w związku z urealnieniem planu finansowego jednostki na 2017r.  

 Zgodnie z informacją przekazaną podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej, w dniach 7 – 17 

lipca 2017 r.  w Gminie Strzelce Opolskie prowadzona była kontrola sprawdzająca 

wykonanie wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli kompleksowej 

gospodarki finansowej gminy, jaka przeprowadzona została   w okresie 1 sierpnia – 

5 października 2016 r.  

W dniu 11 września otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu, 
z informacją, iż podczas kontroli sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości 
w wykonaniu wniosków pokontrolnych, które obligowałyby do sporządzenia 
wystąpienia pokontrolnego, na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 Zakończone zostało głosowanie nad projektami zakwalifikowanymi do Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 
Dla przypomnienia, z 30 złożonych projektów, do etapu głosowania zakwalifikowano się 
20 projektów na ogólną kwotę 888.321,81 zł. 
W wyniku głosowania, które trwało od 29 sierpnia do 8 września, do realizacji w ramach 
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018 przyjęte zostały następujące projekty: 

NUMER 
PROJEK

TU 

TYTUŁ 
PROJEKTU 

LOKALIZAC
JA 

KOSZT 
PROJEKTU 

[ZŁ] 

LICZBA 
PUNKTÓW 
[WAŻNYC

H] 

4 
Budowa ogrodzenia 

na placu zabaw 
Szymiszów 

Osiedle 
47 355,55 4 674 

2 
Zakup i montaż piłkochwytu 

na placu zabaw 
Kadłub Piec 14 000,00 3 583 

5 

Centrum sportowo-
rekreacyjne na boisku 

Mokre Łany 
- Brzezina - utworzenie 

siłowni plenerowej 

Strzelce  
Opolskie 

49 800,00 3 348 



7 
Prace rekultywacyjno-
budowlane pod budowę 

boiska 
Warmątowice 50 000,00 3 029 

20 
Rozbudowa Centrum 

Rekreacji Przedszkolaków 
Kadłub 50 000,00 3 002 

9 
Wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego 

Rozmierka 50 000,00 2 718 

  RAZEM 261 155,55 20 354 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
TERMIN PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
08.08.2017 
 

Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub 
i Szymiszów. 
Przedmiot zamówienia - sporządzenie operatów szacunkowych, 

określających wpływ budowy sieci kanalizacji sanitarnej na wzrost 

wartości nieruchomości, celem naliczania opłat adiacenckich  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wyceny ok. 860 nieruchomości 
stanowiących działki gruntowe, położone w miejscowościach: Osiek, 

Kadłub i Szymiszów. 

Ilość wycenianych nieruchomości może ulec zmianie, podczas realizacji 

usługi w granicach ± 15 % 
W postępowaniu uczestniczyło 6 firm: 
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CENROM Sp. z o. o. 

(ul. Sienkiewicza 7/22; 41-300 Dąbrowa Górnicza)  

2) Grupa Konsultingowa Defin Sp z o. o. (ul. Sokolska 65, 40-

087 Katowice) 

3) Konsorcjum: Bożena Matkowska STANDARD BM; Karolina Gołąb 

Nieruchomości (ul. Wilcza 6a, 45-471 Opole oraz ul. Sokoła 9/2; 41-

902 Bytom)  

4) Wycena nieruchomości Olga Tott-Świątnicka (ul. Pirenejska 14 lok. 2, 

01-493 Warszawa)  

5) ACRUS Waldemar Bujakowski (Kocanowo 1A; 62-010 Pobiedziska)  
6) MKW Development Sp. z o. o. (ul. Brzozowa 52, 49-120 Narok). 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 143.860,80 zł  złożyło 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CENROM Sp. z o. o. 
z Dąbrowy Górniczej. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
02.10.2017  Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania 

chronione. 
Przedmiotem zamówienia jest drugi etap przebudowy budynku Zajazdu 

Strzeleckiego polegający na przebudowie pomieszczeń części północnej 



budynku (powierzchnia ok. 1011 m2) z funkcji hotelowej na funkcję 
mieszkalną, zgodnie z dokumentacją projektową i zmianami do projektu. 

Planuje się wykonanie 12 mieszkań chronionych (dwupokojowe,                  

w tym jeden pokój z aneksem kuchennym lub jeden pokój i kuchnia) – po 

3 na każdej z czterech kondygnacji plus zaplecze socjalno-gospodarcze 

w piwnicy i na parterze, a także zagospodarowanie terenu oraz remont 

dachu wraz z elewacjami. 
Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków 

budżetu państwa, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”. 

06.10.2017 Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie. 
Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej 

oraz wykonanie robót budowlanych, w szczególności: budowy parkingu 

i drogi manewrowej wraz z ich oświetleniem, zielenią, monitoringiem, 

montażem kontenera sanitarnego, tablic informacyjnych 

i drogowskazowych, zadaszenie nad ciągiem miejsc postojowych oraz 

budowy drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego wraz 

z miejscami postojowymi po obu stronach drogi, chodnikami i ścieżką 
rowerową wzdłuż tej drogi, jak również modernizacją i budową 
oświetlenia ulic stanowiących dojścia i dojazdy do terenu Centrum Parkuj 

i Jedź. 
W pierwszym przetargu na ww. zadanie, którego termin został 
wyznaczony na 23 sierpnia nie została złożona żadna oferta – 
postępowanie zostało unieważnione. 

 Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Strzelcach 
Opolskich, przy ulicy Bocznicowej na działce nr 230/83. 
Procedura w przygotowaniu. 

FUNDUSZE POMOCOWE 
 11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął do dofinansowania 
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego, Działanie 

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych) projekt złożony przez Gminę 
Strzelce Opolskie  w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, 
Szacowany koszt kwalifikowalny projektu - części Gminy Strzelce Opolskie  wynosi 
1 483 251,86  zł, z czego dofinansowanie 41,33 %,co stanowi 613 028,00 zł. 

Projekt, którego realizacja planowana jest na rok 2018r. obejmuje 
termomodernizację publicznych przedszkoli nr 4, 8, 9  w Strzelcach Opolskich. 
W ramach inwestycji przewidziano zadania: 

1.Termomodernizacja Publicznego Przedszkola 4  

   (koszty kwalifikowalne 329 514,71zł; dofinansowanie 136 188,43 zł) 

2.Termomodernizacja Publicznego Przedszkola 8  

   (koszty kwalifikowalne 574 819,98zł; dofinansowanie 237 573,10 zł) 

3.Termomodernizacja Publicznego Przedszkola 9  

   (koszty kwalifikowalne 578 917,17zł; dofinansowanie 239 266,00 zł). 

 W dniu 11.09.2017 r. Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich została poinformowana o pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego 
oceny projektu pn: „ Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach 
Opolskich”, w przypadku którego Instytucja Zarządzająca uznała, że ocena 
merytoryczna wniosku została przeprowadzona nieprawidłowo. 



Uznano,  iż projekt powinien zostać umieszczony na odpowiedniej, adekwatnej do 

uzyskanej punktacji pozycji listy projektów ocenionych w ramach naboru 5.3.1 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura. 

     Dla przypomnienia na pierwotnej liście parafia znalazła się na pozycji 14 listy – 

pierwszym miejscu projektów nie wybranych do dofinansowania uzyskując 75,41 % 

punktów. Ogólnie na liście pierwotnej znalazło się 35 podmiotów.  

W wyniku rozpatrzenia protestu od nieprawidłowo przeprowadzonej oceny projekt 
parafii otrzymał 77,05% punktów i znajduje się na pozycji 11 listy i tym samym 
otrzymuje dofinansowanie. 

Gmina Strzelce Opolskie, jako partner projektu jest również zaangażowana 
organizacyjnie w jego realizację. 
W zakresie inwestycji ujęto remont zabytkowego kościoła św. Barbary wraz 
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia  oraz remont zabytkowej baszty wraz 
z kaplicą, zabytkowym murem i lapidarium znajdującym się  na placu kościelnym, 
z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej.  
Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 830 530zł, z czego dofinansowanie stanowi 85% 
- tj. 1 555 950,05zł.  

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Opolską w Strzelcach 
Opolskich (w rejonie CRWiS)” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji złożyło Biuro Inżynierskie Marcin 

Smardz z siedzibą w Opolu przy ul. Bielskiej 15/28 za kwotę 3.136,50 złotych. Trwają prace 

projektowe. 
• Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 426 

ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich - w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożyło Biuro Inżynierskie Marcin 

Smardz z siedzibą w Opolu przy ul. Bielskiej 15/28 za kwotę 3.259,50 złotych. Trwają prace 

projektowe. 
• „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” - w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej, której wykonawcą jest Zakład Projektowania i Nadzoru Robót 

Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.  

Koszt opracowania projektu wynosi 6 800,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. 
• „Budowa oświetlenia ulicy Różanej w Suchej” – opracowano dokumentację projektową 

za 4 920,00 złotych oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. 

Rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

• „Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy nr 9a, 9b, 9c, 9e, 9f 
w Rożniątowie” (zadanie w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017) – 

dokumentację projektową opracował Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych 

Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich (koszt projektu wyniósł 6 600,00 złotych).  

Został wyłoniony wykonawca robót, firma EL - SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

Koszt budowy oświetlenia wyniesie 16.236,00 zł. 

• „Rozbudowa oświetlenia łącznika ulicy Wawrzyńca Świerzego z ul. Toszecką 
w Strzelcach Opolskich” dokumentację projektową opracował Zakład Projektowania 

i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich.  

Koszt opracowania projektu wyniósł 5 166,00 złotych.  
Został wyłoniony wykonawca robót, firma EL – SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

Koszt budowy oświetlenia wyniesie 27.798,00 zł. 



•  „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – realizatorem zadania jest Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich. Prace prowadzone są 
w miarę występujących potrzeb.  

Wartość robót została określona na 30 000 złotych. W trakcie realizacji – zaawansowanie 

zadania przekracza 70%. 

• „Remonty awaryjne chodników” – kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 

50.000 zł. Na bieżąco usuwane są awarie i uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu 

uczestników ruchu drogowego. 
• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich 

na działkach nr 230/83, 266/6, 230/86, 230/84, 232/2, 266/12” 
− w wyniku przeprowadzonej procedury podprzetargowej na usunięcie kolizji 

planowanego budynku wielorodzinnego z podziemną siecią energetyczną wyłoniono 

wykonawcę tego zadania. Została nim firma El Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

Wartość umowy: 142 680,00 zł. Termin realizacji: 40 dni od dnia podpisania umowy. 

− trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na potrzeby 

przetargu na wybudowanie budynku wielorodzinnego w oparciu o uzyskane pozwolenie 

na budowę. 
• „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. „Park Rybaczówka” 

wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z siedzibą w Błotnicy 

Strzeleckiej przy ul. Parkowej 31.  
Wartość umowna zadania wynosi 2 154 531,60 zł. Zadanie dofinasowane jest w 85 % ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. Trwają prace na stawie, 

głównie w zakresie umacniania linii brzegowej zbiornika, budowy alejek oraz nasadzeń 

roślin. 

•  „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe II etap” – wykonawca -firma 

KABE S.A. z Kędzierzyna Koźla – Kwota 100.000 zł.  

W trakcie remontu ul. Knapika w Szczepanku, ul. Marka Prawego oraz zjazd z ul. M. 

Prawego w kierunku targowiska, parking przy ul. Parkowej, ul. Osiedlowa w Strzelcach 

Opolskich oraz ul. Centawska w Dziewkowicach. Termin realizacji do 30.11.2017 r. 

•  „Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg 
gminnych” – wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, ul. Parkowa 31 z 

Błotnicy Strzeleckiej – Kwota 20.000 zł. W trakcie realizacji. 

• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BEN-

BUD Beniamin Hurek z Osieka. Wartość zadania określono na 30 000 złotych. W realizacji 

ścinka poboczy na drodze od ul. Ferta do Rożniątowa oraz na ul. Brzezińskiej. Termin 

realizacji zadania: 15-11-2017 r. 
•  „Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich - 

etap II” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę 
konstrukcji drogi oraz wyposażenie jej w miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 

oraz osobowych a także oświetlanie uliczne.  

Autorem opracowania jest Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Izbicka. Wartość 
zamówienia wynosi 25 215,00 złotych. Starosta Strzelecki wydał pozwolenie wodnoprawne 

dla projektowanej inwestycji. Trwają uzgodnienia części elektrycznej projektu. 

• „Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich – 

w wyniku rozstrzygniętego przetargu zadanie realizuje firma OLS Sp. z o.o. Sp. K. 

z Lublińca.  

Wartość zadania: 1 199 250,00 zł. Termin realizacji: 16-10-2017 r. Przedmiotem zadania 

jest budowa drogi wraz z odwodnieniem, ciągiem pieszo – rowerowym, chodnikami oraz 

oświetleniem ulicznym, łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich, 



zgodnie z dokumentacją projektową. Długość drogi ok. 281 m i szerokości 7,0 – 10 m. 

Zadanie obejmuje również budowę czwartego zjazdu (włączenia budowanej drogi) z ronda 

na skrzyżowaniu ul. 1 maja i Cementowej. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów 

kolidujących z inwestycją, zrealizowano korytowanie, trwają prace związane z wykonaniem 

nasypu pod drogę. 
• „Rozbudowa oświetlenia ulicy Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej 

w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożył Zakład Projektowania 

i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich za kwotę 6 150 
złotych.  
Wystąpiono do firmy Tauron o warunki przyłączeniowe. Trwają prace projektowe. 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – wykoszenia 
i opryski”. - przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę zadania tj.: 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

ul Budowlanych 6.  
Podpisano umowę nr 310/2017 w dniu 03.07.2017r. na dwa koszenia w sezonie z terminem 

realizacji do 16 października 2017r. na kwotę 31 968,00 zł. W trakcie realizacji – 

przeprowadzane jest drugie koszenie i oprysk rowów ujętych w umowie. 

• „Wykonanie przeglądów okresowych dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie - przegląd roczny”.  

Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę zadania tj.: Biuro Badawczo-

Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, 

ul. Jagiellońska 78.  

Podpisano umowę w dniu 11.09.2017r. Termin realizacji do 31 października 2017r. na 

kwotę 29.826,27zł. W trakcie realizacji. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 
• „Bezpiecznie wokół przedszkola cz. 1” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół 

przedszkola – ul. Wolności”- Szymiszów-Wieś (zadania realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego i Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego).  
Zadanie zrealizowała firma LNB Multiserwis Michał Szymanek & Anna Szymanek S.C. 

z Suchodańca. Wartość zamówienia: 63 240,00 zł. Zadanie zostało terminowo zakończone 

i odebrane. 

• „Modernizacja gminnego boiska sportowego przy ul. Łąkowej w Brzezinie” – zakup 
pierwszego wyposażenia szatni sportowej.  
Wykonawcą zadania była firma Usługi Stolarskie „Cheblik” z siedzibą w Jemielnicy. 

Wartość zlecenia wyniosła 15 000,0zł. 

•  „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego” 

Dostawy zrealizowała firma Kłosek Marcin – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

AUTOCORT z siedzibą w Leśnicy.  

Wartość zadania wyniosła 90 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2017 roku. 

Kamień wapienny dostarczany był sołectwom zgodnie z przekazanym wykazem 

w dogodnych dla nich terminach i ilościach. Zadania zakończono i rozliczono. 

• „Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich” (rejon nowego przejścia 

dla pieszych przez ulicę Opolską w pobliżu pływalni miejskiej) – zadanie ma na celu 

ułatwienie uczniom drogi do szkoły, której granice obwodu szkolnego uległy zmianie 

w wyniku reformy oświatowej. Wartość zadania wyniosła 3 950 zł. 
• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów 

w m. Szymiszów ul. Ligonia”.  

Na podstawie porozumienia nr 9/2017 z 02.06.2017 r. o dofinansowaniu przedmiotowego 

zadania przekazano Powiatowi Strzeleckiemu środki finansowe w wysokości 50 000 zł. 



• „Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi – 
modernizacja odwodnienia na ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej” (zadanie realizowane 

w ramach funduszu sołeckiego).  

Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana Klaudii Moj z siedzibą w Błotnicy 

Strzeleckiej. Wartość realizowanego zadania wyniosła 19.598,00 zł.  
GOSPODARKA KOMUNALNA 

Informacja dot. stanu realizacji zadań budowy kanalizacji i sieci wodociągowej 
w Strzelcach Opolskich w ul. Wilkowskiego, Pięknej, Opolskiej, Kolejowej. 

W dniu 24 kwietnia 2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót 
budowlanych z firmą DDtherm Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 9 
w Rozmierce. 
Zgodnie z ofertą przetargową oraz umową Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania I etapu 

budowy w terminie do 16 czerwca 2017r. a pozostałe zadania w terminie do 24 października 

2017r.  

Pomimo oświadczeń w ofercie przetargowej o posiadaniu niezbędnej wiedzy 

i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, Wykonawca nie sprostał przyjętej odpowiedzialności za realizację 
zadania i nie zrealizował I etapu budowy w umownym terminie tj. 16 czerwca 2017r.  
Z uwagi na przekroczone umowne terminy realizacji robót oraz brak perspektyw na 
kompleksowe wykonanie przez firmę DDtherm Sp. z o. o. wszystkich robót objętych 
umową koniecznym okazało się wprowadzenie przez Zamawiającego na budowę 
Wykonawców zastępczych, którzy zrealizowali roboty niewykonane przez firmę DDtherm Sp 

z o. o.  

04 września 2017r. dokonano odbioru końcowego I etapu zadania z usterkami. Komisja 
odbiorowa 20 września 2017r. potwierdziła usunięcie usterek. 

 
Mając na uwadze, że na dzień 20 września 2017r. Wykonawca nie rozpoczął jeszcze 

robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, nierealne 
staje się zrealizowanie zadania w umownym terminie tj. do 24.10.2017r. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
TERMIN PRZEDMIOT PRZETARGU 

08.09.2017  
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 26, oznaczonej działką nr 
1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha. 
Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem byłego 
przedszkola o powierzchni całkowitej 533 m², wpisanym do Gminnej 

Ewidencji Zabytków jako WILLA. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod usługi oświaty, 
sportu i rekreacji, usługi nieuciążliwe oraz użyteczności publicznej, 
a także pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 930.000 zł. 
W oznaczonym terminie wskazanym  w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone 

żadne wadium,  co oznacza, iż z uwagi na brak osób chętnych do nabycia 

nieruchomości I ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - II ustny 
przetarg nieograniczony, z ceną obniżoną do kwoty 800.000 zł. 



12.09.2017 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Strzelcach Op. przy ul. M. Prawego obejmującej działki nr 1676/4 i nr 
1676/5 z mapy 20 o ogólnej pow. 0,0540ha. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki, nieruchomość położona jest na 

terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 44.000zł netto  (+23% VAT). 
Do przetargu przystąpiła 1 osoba - Pan Jan Piskoń prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet weterynaryjny Jan 
Piskoń   ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie”, który uznany został 
za nabywcę nieruchomości za cenę 44.440zł netto, do której zostanie 
doliczony podatek VAT w stawce 23%. 
Termin aktu notarialnego został ustalony na 29.09.2017r.  

19.09.2017  
 

I 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 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym, przy czym 
dopuszcza równorzędnie zabudowę wolnostojącą. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 170.000 zł netto (+23%VAT) 
W przetargu uczestniczyły 3 osoby. 
W wyniku przeprowadzonej licytacji Komisja Przetargowa uznała Pana 
Jana Kubika jako nabywcę nieruchomości objętej przetargiem, za cenę 
220.000zł netto do której doliczony zostanie podatek VAT  w stawce 
23%. 
Termin aktu notarialnego został ustalony na 17.10.2017r.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
KONKURSY NA REMONT LOKALI MIESZKALNYCH, W ZAMIAN  

ZA ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU  
 Rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu 
mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego w budynku 
przy  ul. Strażackiej 6/4 w Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 49,21 
m2,  w tym mieszkalnej 33,70 m2, składający  się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. 

i przedpokoju), w zamian za zawarcie umowy najmu lokalu. 
W konkursie mogły wziąć udział osoby ubiegające się o przydział gminnego lokalu 

mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy 

lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 
25 sierpnia wpłynęło 7 ofert. 
Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ofert, Komisja Mieszkaniowa 
Rady Miejskiej spośród siedmiu ofert spełniających wymogi zawarte w treści ogłoszenia 

o konkursie wybrała ofertę Państwa Eweliny i Denisa Labus. 
 Ogłoszony został konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego przy 
ul. Opolskiej 16/3 w Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo jego najmu (lokal 

o powierzchni użytkowej 39,06 m2, w tym mieszkalnej 27,63 m2, składający się z: pokoju, 



pokoju z aneksem kuchennym, łazienki  z w.c. i przedpokoju), w zamian za zawarcie 
umowy najmu tego lokalu. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu 

mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania  lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy 

lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 

Oferty wraz z zaświadczeniami o dochodach oraz sposobie wykonania 
i  finansowania remontu należy składać w Gminnym Zarządzie Mienia  Komunalnego, 
w  terminie do 4 października 2017 r. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
 W dniu 30 sierpnia 2017 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 
Nr IN.I.743.75.2017.KD, zgodnie z którym stwierdził nieważność w całości Uchwały Nr 
XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja 
i Powstańców Śląskich”. 

 Gmina odstąpiła od zaskarżenia ww. rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu a jednocześnie zgodnie z przepisem 
art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęte zostaną 
działania, celem ponowienia czynności w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do 
zgodności projektu zmiany planu z przepisami prawnymi. 

GOSPODARKA KOMUNALNA  
 Informacja dot. stanu realizacji budowy kanalizacji i sieci wodociągowej w Strzelcach 
Opolskich w ul. Wilkowskiego, Pięknej, Opolskiej, Kolejowej. 

W dniu 24 kwietnia 2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót 
budowlanych z firmą DDtherm Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 9 
w Rozmierce. 
Zgodnie z ofertą przetargową oraz umową Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania 

I etapu budowy w terminie do 16 czerwca 2017r. a pozostałe zadania w terminie do 

24 października 2017r.  

Pomimo oświadczeń w ofercie przetargowej o posiadaniu niezbędnej wiedzy 

i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, Wykonawca nie sprostał przyjętej odpowiedzialności za 
realizację zadania i nie zrealizował I etapu budowy w umownym terminie tj. 
16 czerwca 2017r.  
Z uwagi na przekroczone umowne terminy realizacji robót oraz brak perspektyw na 
kompleksowe wykonanie przez firmę DDtherm Sp. z o. o. wszystkich robót objętych 
umową koniecznym okazało się wprowadzenie przez Zamawiającego na budowę 
Wykonawców zastępczych, którzy zrealizowali roboty niewykonane przez firmę DDtherm 

Sp z o. o.  

04 września 2017r. dokonano odbioru końcowego I etapu zadania z usterkami. 
Komisja odbiorowa 20 września 2017r. potwierdziła usunięcie usterek. 

Mając na uwadze, że na dzień 20 września 2017r. Wykonawca nie rozpoczął 
jeszcze robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, 
nierealne staje się zrealizowanie zadania w umownym terminie tj. do 24.10.2017r. 

 W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Gmina Strzelce Opolskie pozbyła się kolejnych 41 ton azbestu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił 
w styczniu 2017 r. konkurs - tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 



zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie województwa opolskiego.  
W ramach konkursu dofinansowywane są koszty kwalifikowane w wysokości do 85 %, 

niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Gmina Strzelce Opolskie po raz piąty wzięła udział w konkursie i otrzymała 
dofinansowanie na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Strzelce Opolskie – VIII nabór”.  
24 sierpnia 2017 r. podpisano umowę dotacji nr 104/2017/G-54/OZ-ZOA/D pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą 
Strzelce Opolskie.  
Całkowity koszt zadania wyniósł 16 840,00 zł; 15 % kosztów kwalifikowanych stanowi 
udział środków własnych osób, u których unieszkodliwiane są wyroby zawierające 
azbest. 
Kwota dofinansowania w wysokości 13 254,31 zł, pochodzi ze środków:   

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy 

w wysokości 7 796,65 zł (50 % kosztów kwalifikowanych), 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

w wysokości 5 457,66 zł (35 % kosztów kwalifikowanych). 
Zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce 

Opolskie - VIII nabór ” w imieniu Gminy Strzelce Opolskie realizowane było przez 
wyłonioną w drodze przetargu Spółkę „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. Dobrów 8,  
28-142 Tuczępy w terminie od 29 czerwca do 28 sierpnia 2017 r.  
Odpady niebezpieczne usunięto z terenu 23 nieruchomości, na których zgodnie 
z inwentaryzacją przeprowadzoną przez Gminę Strzelce Opolskie znajdowało się 
około 41 ton odpadów zawierających azbest. 

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1. Na dzień 25.09.2017 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 

− 2013 rok – 8 341 zł, procent ściągalności – 99,7 % 

− 2014 rok – 3 567 zł, procent ściągalności – 99,4 % 

− 2015 rok – 34 933 zł, procent ściągalności – 99,3 % 

− 2016 rok – 45 059 zł, procent ściągalności – 99,1 % 

− I – VIII.2017 – 80 070 zł, procent ściągalności – 97,5 % 
2. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  
Według stanu na 25.09.2017r. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 972 tytuły 

wykonawcze na kwotę należności głównej 442 784 zł. Na dzień 25.09.2017r. do 

wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok 127 728 zł. 

3. Od 29 sierpnia do 25 września wysłano 257 sms - ów przypominających o dokonaniu 

płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Od 28 sierpnia do 25 września br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi wpłynęło 27 nowych oraz 132 korekty deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5. W związku z weryfikacją wniosków do programu „Twoje M” wynikły następujące 
spostrzeżenia - nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wnoszenia opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pracownicy referatu powzięli 
ponowne działania mające na celu sprawdzenie poprawności złożonych przez 

mieszkańców deklaracji. W związku z tym, w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy 



właściciele nieruchomości zgłaszają zmiany w ilościach osób zamieszkujących tj. 

narodziny dzieci, zgony. Monitorowane są również nowo powstałe nieruchomości. 

6. Po dokonaniu analizy finansowej zadania dotyczącego prowadzenia Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie w roku 
2017, stwierdzono, że przedłożony przez Operatora plan rzeczowo-finansowy 
i wynikające z niego zaplanowane środki finansowe na bieżący rok zostały wyczerpane. 
Powyższa sytuacja wynika z magazynowania w latach 2015-2016 dużej ilości odpadów 

przyjętych od mieszkańców i nieprzekazywanych do instalacji przetwarzania odpadów oraz 

odzysku w roku rozliczeniowym, co spowodowało wysokie koszty zagospodarowania. 

Wobec powyższego wezwano Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych o rzetelne przedstawienie prognozowanych kosztów 
zagospodarowania odpadów jakie gmina poniesie do końca roku 2017. Oszacowane 
wydatki wyniosą ok 120 tyś. 
Aby zrealizować zadanie, muszą zostać zmniejszone środki finansowe przeznaczone na inne 

zadania m.in. edukację, wymianę dzwonów, likwidację dzikich wysypisk. 

OŚWIATA 
 1 września 2017 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, odbyło 
się Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Strzelce Opolskie – spotkanie 
z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi zatrudnionymi w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie. 
W uroczystej inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej oraz zaproszeni 
goście. 

Podczas spotkania podsumowano miniony rok szkolny, omówiono odniesione 

sukcesy oraz wręczono listy gratulacyjne odchodzącym na emeryturę pracownikom szkół, 

pracownikom z długoletnim stażem pracy oraz pracownikom przechodzącym na 

świadczenie kompensacyjne.  

Od nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przyjęto 

ślubowanie i wręczono im akty nadania stopnia awansu zawodowego. Podziękowania 

wręczono także nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z długoletnim stażem 

pracy. 
4 września 2017 roku miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018 

w placówkach oświatowych - odbyły się uroczyste apele z okazji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Strzelce Opolskie funkcjonuje: 
a) 11 publicznych szkół podstawowych, a w trzech z nich prowadzone są oddziały 

gimnazjalne klas drugich i trzecich.  

Ogółem naukę w publicznych szkołach podstawowych rozpoczęło 2 185.  

b) 10 przedszkoli publicznych. 
W przedszkolach miejskich w 29 oddziałach jest 704 dzieci (pozostały miejsca 

wolne dla sześciorga dzieci: 2 w PP 4 – oddziały w PSP 4, 2 w PP 5 oraz 2  w PP 9 - 

oddziały w PSP 7. 

Ogółem liczba wolnych miejsc w przedszkolach miejskich: 6. 
W przedszkolach wiejskich w 16 oddziałach jest 328 dzieci (pozostały miejsca 

wolne dla siedemdziesięciu dwojga dzieci):  

‒ 13 w PP 4 - oddz. zam. Szczepanek, 

‒ 10 w PP 5 – oddz. zam. Rożniątów, 

‒ 1 w PP Dziewkowice – oddz. zam. Błotnica, 

‒ 4 w PP w Dziewkowicach – oddz. zam. Warmątowice, 

‒ 1 w PP w Kadłubie, 

‒ 6 w PP Kadłub – oddz. zam. Grodzisko, 



‒ 20 w PP Rozmierka, 

‒ 9 w PP Rozmierka – oddz. zam. Sucha 

‒ 8 w ZPO Kadłub – oddz. zam. Osiek 

Ogółem liczba wolnych miejsc w przedszkolach wiejskich: 72 
 W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dowozu uczniów publicznych szkół nr 
1, nr 4 i nr 7 w Strzelcach Opolskich do nowych miejsc nauki, zorganizowano 
dodatkowe przystanki autobusowe. 
Uczniowie tych szkół wsiadają na przystankach przy: ul. Krakowskiej, ul. Marka Prawego, 

ul. Księdza Wajdy i ul. Powstańców Śląskich (dworzec PKS).  

W związku z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców uczniów, w niektórych szkołach 
wydłużono czas funkcjonowania świetlic. 

 Od 8 do 10 września 2017 roku już po raz XI drużyna młodzików starszych klubu 
sportowego MKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Strzelce Opolskie 
przebywała w Holicach, gdzie uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju 
Koszykówki Chłopców.  
W turnieju udział wzięło 5 drużyn. Oprócz Strzelec Opolskich i drużyny gospodarzy BVK 

Holice uczestnikami były jeszcze drużyny: BA „SPARTA” Praha, BSK Czeskie Budejovice 

i TJAS Mlada Bolesłav. 

Mimo ambitnej postawy i waleczności strzeleccy koszykarze musieli uznać wyższość 
czeskich drużyn - zajęli 5. miejsce.  Przywieźli z sobą bagaż cennych doświadczeń i miłe 

wspomnienia.  

Wyjazd współfinansowany był ze środków gminny Strzelce Opolskie. 
 12 września Młodzieżowa Rada Gminy zorganizowała warsztaty dla młodzieży. 
Temat warsztatów prowadzonych przez liderki Stowarzyszenia Semper Avanti 
(Zawsze do przodu) brzmiał: „Mosty współpracy. Samorządowe partnerstwo na rzecz 
młodzieży”. 
Zajęcia, które zorganizowano w strzeleckim Starym Młynie były okazją do dyskusji, jak 

młodzież postrzega współpracę ze światem dorosłych, z władzami samorządowymi. 

Młodzi ludzie zbudowali również wspólnie miasto swoich marzeń i poznali możliwości, 

jakie daje prężne funkcjonowanie organizacji młodzieżowych.  

W zajęciach udział wzięli również nauczyciele. 

 Od 15 – do 17 września 2017 roku została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata 
– Polska 2017”. 
Celem tegorocznej akcji zorganizowanej pod hasłem: „Nie ma śmieci, są surowce”. była 
zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału 

oraz zainspirowanie i zaktywizowanie do działania na rzecz środowiska. 

W akcji tej wzięli udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół prowadzonych przez 
gminę Strzelce Opolskie. 

ROLNICTWO 
 Kolejny sukces ma na swym koncie sołectwo Kadłub Wieś i niezwykle aktywne w tej 
miejscowości Stowarzyszenie Odnowy Wsi. 
Podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się 3 września w Namysłowie, ogłoszone 
zostały wyniki konkursu „Piękna wieś opolska 2017”.  Konkurs odbywał się w roku 

jubileuszu – 20-lecia odnowy wsi w naszym województwie.   

Miło przekazać, iż I miejsce w Kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi” 
oraz nagrodę w wysokości 25 000 zł zdobyło sołectwo Kadłub. 
Serdecznie gratuluję wszystkim mieszkańcom Kadłuba i życzę kolejnych sukcesów. 

 W Gminie Strzelce Opolskie zakończył się sezon dożynkowy. 
Gminne święto plonów obchodzone było 10 września. W tym roku trudu organizacji 
podjęło się sołectwo Rozmierka. 



Obchody rozpoczęto  nabożeństwem dziękczynnym za plony oraz korowodem ulicami 
wsi.  

Dożynkowy chleb od starostów dożynek przyjęli moi zastępcy p. Maria Feliniak 
i p. Józef Kampa, którzy zapewnili, że będą go dzielili sprawiedliwie tak, by nikomu go nie 

zabrakło. 

W części artystycznej dożynek zaprezentowały się przedszkolaki i młodzież szkolna 

z Rozmierki, orkiestra dęta z Jemielnicy, Dominika i Janusz  Żyłka, Zjednoczony Siły 

Rozmierki i Jędryń w sztuce „Starość to radość”, kabaret DNO oraz gwiazda wieczoru 

zespół ABBA SHOW (cover), zabawę taneczną prowadził zespół Eliot. 

Podczas uroczystości biesiadnicy mieli również okazję podziwiać korony żniwne 
wykonane przez panie i panów z naszych wsi. 

 9 września, w dzień poprzedzający uroczystości dożynkowe, zespół „Silesia” 
z Rozmierki obchodził hucznie 25-lecie swojej działalności, a firma Kronospan w 
ramach „Pożegnania Wakacji” przygotowała liczne atrakcje dla najmłodszych 

(wspinaczki, trampoliny, dmuchańce, zabawy, poczęstunek, malowanie buziek). 

W zgodnej opinii mieszkańców oraz zaproszonych gości, tegoroczne dożynki gminne 
należy uznać za udane. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 

 zakończono i odebrano prace inwestycyjne w remizach OSP Sucha (wartość prac 

219.000,00zł) i OSP Strzelce Opolskie (wartość prac 30.699,57zł. – wymiana części 

pokrycia dachowego) 

 na budynku świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach zamontowano syrenę elektroniczną 
(koszt zakupu syreny - 17.213,85zł, montaż 2.792,10 zł = 20.005,95zł.)  

 podpisane zostały umowy na dostawę 35t węgla dla OSP (24.150,00zł.), montaż 
wyciągu spalin w garażach OSP Szymiszów (11.919,93zł) i remont świetlicy w remizie 
OSP Osiek (budżet obywatelski 45.000,00zł.)  

SPRAWY RÓŻNE 
 Andrzej Szczużewski, thriatlonista ze Strzelec Opolskich zakwalifikował się na 
przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. 
W 2018 roku zawody tej rangi odbędą się w Republice Południowej Afryki, a rozegrane 

zostaną w Port Elizabeth na Nelson Mandela Bay. Gratulujemy! 
 W ZAKSIE Strzelce Opolskie trwają intensywne przygotowania do zbliżającego się 
wielkimi krokami sezonu.  
Debiutant w II lidzie siatkówki męskiej dopina ostatnie kwestie organizacyjne, zawodnicy 

już trenują w strzeleckiej hali sportowej przy ul. Kozielskiej.  

W lipcu br. podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Zarządem ZAKSA Kędzierzyn-

Koźle, Stowarzyszeniem UKS Strzelce Opolskie oraz Gminą Strzelce Opolskie. Na mocy 

tego porozumienia powołano do życia klub siatkarski ZAKSA Strzelce Opolskie, który 

będzie trenował i rozgrywał swoje spotkania w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 

w Strzelcach Opolskich. 

Oficjalny skład drużyny kibice będą mogli poznać 30 września. Na ten dzień planowane 
jest przedstawienie zespołu strzeleckim kibicom (godz. 16.00).  
W tym samym dniu, o godz. 17.00 rozpocznie się mecz ZAKSY Strzelce Opolskie z SK 
Górnik Radlin. 
Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i kibicowania drużynie 
ZAKSA Strzelce Opolskie.  

 Ruszył program „Drzewo rodzinne”, w ramach którego mieszkańcy gminy, Strzelce 
Opolskie, dla upamiętniania rodzinnych uroczystości (ślubów, narodzin, chrzcin 



i rocznic itp.) mogą nasadzać określone gatunki drzew w miejscach objętych stosowną 
zgodą  
Pierwsze drzewko – klon october glory już rośnie, posadzone zostało 21 września 
w Parku Miejskim, ma upamiętniać narodziny maleńkiej mieszkanki naszego miasta.  
Regulamin Programu „Drzewo Rodzinne” wprowadzony został Zarządzeniem Nr 

167/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 września 2017 r. 

Szczegółowych informacji nt. nasadzeń drzew w ramach ww. programu udzielają również 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

KULTURA  
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNE 

01.09.2017 „Przy filiżance kawy i herbaty”  - warsztaty ceramiczne i twórcze inaczej. 
Finał projektu (boisko „Piast” i Świetlica Nowa Wieś) 

3, 10, 17 
oraz 24 
09.2017 

Bajkowa niedziela – projekcja filmów animowanych dla dzieci                          

C@fe Kultura 

22.09.2017 NO Longer Photo - wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Gawrońskiego   

C@fe Kultura 

       Wystawa ukazująca przetworzone komputerowo fotografie o różnej 

tematyce prezentowana będzie do dnia 27 października.  
19-27.09. 
2017 

„Zgliszcza” – wystawa malarstwa Mauga Houba-Hausherr 

     Wystawa pokazuje obrazy, które są swoistą ilustracją prozy Wolfganga 

Borcherta niemieckiego pisarza epoki tzw. literatury zgliszcz), która nastąpiła 

po zakończeniu II wojny światowej. 

INNE WYDARZENIA 
01.09.2017 Obchody Dnia Weterana. 

     Obchody zwyczajowo rozpoczęły się Mszą św. w Kościele 

Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, po czym 

włodarze gmin i powiatu strzeleckiego, kombatanci, służby mundurowe, 

przedstawiciele strzeleckiej oświaty i mieszkańcy naszego miasta uczcili 

rocznicę wybuchu II wojny światowej składając kwiaty pod Pomnikiem 

ku czci Ofiar Wojen i Przemocy. 

01.09.2017 Otwarcie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kazimierza 

Wielkiego w Strzelcach Opolskich (inwestycja Firmy P.H.U. Now-Bud 

Leszek Nowak) 

02.09.2017 Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego). 
02.09.2017 Krajowa Wystawa Psów Ras Polskich oraz Specjalistyczna Wystawa 

Psów Ras Japońskich (Park Miejski w Strzelcach Op.). 

     2 września w strzeleckim parku miejskim odbyła się IX Krajowa 

Wystawa Psów Ras Polskich oraz towarzysząca jej specjalistyczna 

Wystawa Psów Ras Japońskich.  

Na imprezie zorganizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce 

oddział w Opolu pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich, 

zaprezentowano 220 psów. 
Tytuł najpiękniejszego psa ras polskich otrzymała Wena rasy gończy 

polski. Z kolei tytuł „Best in Show” wsród ras japońskich otrzymała Kobi 

rasy tosa inu. 

02.09.2017 Obchody jubileuszu 70-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Spałek” w Strzelcach Opolskich  (akwen Spałek przy ul. Budowlanych 

1 w Strzelcach Opolskich). 



03.09.2017 Obchody jubileuszu 35-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
„40-lecia” w Strzelcach Opolskich oraz 120-lecia Ogrodnictwa 
Działkowego w Polsce 

11.09.2017 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

 ocenę realizacji zadań ZHK; 

 analizę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 

 ocenę jakości zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi; 

 omówienie wyników finansowych spółki za styczeń-lipiec                

2017 r.; 

 informację Zarządu Spółki za sierpień 2017 r.; 

14.09.2017 Narada Związku Gmin Śląska Opolskiego – podsumowanie 
postępowania przetargowego na zakup energii dla VI Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 

14.09.2017 XXVI uroczystości Niepodległości Ukrainy oraz otwarcia Konsulatu 
Honorowego Ukrainy w Opolu (Państwowa Szkoła Muzyczna, Opole, 

ul. Strzelców Bytomskich 18). 

      Obowiązki konsula powierzone zostały p. Irenie Pordzik. 
Konsulat mieści się przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu. 

17.09.2017  Powiatowe Święto Chleba (Park Miejski w Strzelcach Opolskich) 

19.09.2017 II sesja Gminnej Rady Seniorów. 
Porządek sesji obejmował m.in.: 

 zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów                   

w Gogolinie – omówienia dokonał przewodniczący tamtejszej Rady 

p. Jan Nadbrzeżny 

 opracowanie planu pracy, kierunków działania Gminnej Rady 

Seniorów  

 informację nt. pozyskania przez Gminę Strzelce Opolskie środków 

finansowych na zagospodarowanie drugiej części dawnych salek 

katechetycznych, gdzie w przyszłości powstanie dom codziennego 

pobytu seniora. 
22.09.2017 Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 

RP. 
23.09.2017 Obchody jubileuszu 45-lecia  powstania Ludowego Klubu 

Sportowego „Orzeł” Mokre Łany. 
     Jubileusz zbiegł się z oddaniem do użytku modułowej szatni sportowej 

przy gminnym boisku w Brzezinie, gdzie na co dzień trenuje LKS "Orzeł" 
25.09.2017 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki  

za 8 miesięcy 2017 r.; 

 rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie 

Strzelce Opolskie”. 
27.09.2017  XXXIV sesja Rady Powiatu Strzeleckiego. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
29.09.- 01.10. Uroczyste obchody jubileuszu 800-lecia Leśnicy. 



2017. 

30.09.2017  Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP Powiatu Strzeleckiego 
(Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich) 

30.09.2017 Uroczysta Msza Polowa w rocznicę masowej zbrodni dokonanej we 

wrześniu 1946 r, przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił 

Zbrojnych (polana „Hubertus” pomiędzy wsiami Barut a Dąbrówka, 

gmina Wielowieś, powiat Gliwice, woj. śląskie). 

30.09.2017 Zawody obronne Jednostki Terenowej Ligi Obrony Kraju  HUZAR 
Strzelce Opolskie – impreza objęta honorowym Patronatem 
Burmistrza Strzelec Opolskich.  
      W zawodach udział wezmą 3 drużyny reprezentujące Urząd 
Miejski w Strzelcach Opolskich (1 drużyna męska i 2 drużyny kobiece) 

7-8.10.2017 Pierwszy Zlot Food Trucków w Strzelcach Opolskich 
     7 i 8 października w godz. 12:00-20:00 zapraszamy na pierwszy w 

naszym mieście zlot foodtrucków. 

W strzeleckim parku czekać będzie kilkanaście samochodów oferujących 

dania z całego świata. Ponadto w parku stanie ogrzewany namiot, a w nim 

DJ i strefa wypoczynkowa. 
10.10.2017 Uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Stacji Opieki 

Caritas Diecezji Opolskiej (Kamień Śląski) 

24.10.2017  Uroczysty Miting z okazji 30-lecia istnienia Grupy AA Viktoria. 
Dostojne jubileusze 95. rocznicy urodzin świętowały w ostatnim czasie 

2 mieszkanki naszej gminy: p. Jadwiga Widańska ze Strzelec Opolskich oraz p. Eugenia 
Bigas z Kalinowic. 
Równie wspaniały jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodził p. Józef Izydorczyk ze Strzelec 
Opolskich. 


