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I. WSTĘP
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co
roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport podsumowuje
działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu
obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta
i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą
mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości
gminy.

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY
POŁOŻENIE
Gmina Strzelce Opolskie położona jest we wschodniej części województwa opolskiego, na
pograniczu z województwem śląskim. Od południa graniczy z gminą Ujazd i Leśnica, od
zachodu z gminą Izbicko, od północy Kolonowskie, a od wschodu z gminą Jemielnica. Na
południowym - wschodzie, koło Błotnicy Strzeleckiej i Płużnicy Wielkiej, gmina graniczy
z województwem śląskim. Obszar gminy położony jest na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej,
na północno-wschodnim stoku grzbietu Góry Chełmskiej.

Gmina zajmuje powierzchnię 202 km2, z czego 30,13km2 położone jest w granicach
administracyjnych miasta Strzelce Op. Lasy stanowią 29,8% powierzchni obszaru gminy,
użytki rolne 58,9%, użytki kopane 1,1%, tereny wód otwartych 0,7%, a tereny zainwestowane
(zabudowane i komunikacyjne) 9,5% (tj. 19,24 km2).
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Siedzibą gminy jest miejscowość Strzelce Opolskie, która jest także siedzibą władz Powiatu
Strzeleckiego. Strzelce Opolskie położone są w pobliżu autostrady A4, przez miasto przebiega
również droga krajowa nr 94, w pobliżu granicy z województwem śląskim.
Miasto Strzelce Opolskie znajduje się w odległości 33 kilometrów od Opola, 30 km od
Kędzierzyna - Koźla, 44 km od Gliwic, 60 km od Katowic oraz 116 km od Wrocławia
i zapewnione ma z nimi ścisłe powiązania komunikacyjne. Stanowi regionalny ośrodek
przemysłowo-usługowy, o rozbudowanych funkcjach usługowych dla zespołu gmin,
skupiający ponadlokalne urządzenia usługowe oraz miejsca pracy.
Obok miasta, w skład gminy Strzelce Opolskie wchodzą wsie: Błotnica Strzelecka, Brzezina,
Dziewkowice, Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota
Górna, Niwki, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szczepanek,
Szymiszów (Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle) i Warmątowice wraz z licznymi
przysiółkami (wieś Kadłub – Banatki Duże, Banatki Małe, Kadłubski Piec i Barwinek; wieś
Osiek – Kasztal; wieś Grodzisko – Grodzisko Osiedle; wieś Rozmierka – Podborzany; wieś
Kalinowice – Stara Poczta i Lipa Dolna; wieś Rożniątów – Biadacz).
LICZBA MIESZKAŃCÓW
W Gminie Strzelce Opolskie wg stanu na dzień 31.12.2018r. było zameldowanych 29 086
mieszkańców, w tym w mieście Strzelce Opolskie było 16 751 mieszkańców.
W porównaniu ze stanem na 31.12.2017r. (gmina 28 665 i miasto 16 493) w roku 2018 przybyło
419 mieszkańców.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miejscowość
Błotnica Strzelecka
Brzezina
Dziewkowice
Grodzisko
Jędrynie
Kadłub
Kalinowice
Kalinów
Ligota Dolna
Ligota Górna
Niwki
Osiek
Płużnica Wielka
Rozmierka
Rozmierz
Rożniątów
Sucha
Szczepanek
Szymiszów

RAZEM
965
149
1389
682
112
1511
404
242
93
94
106
424
184
949
445
867
641
721
1823
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Mężczyźni
458
70
676
340
56
798
190
124
50
46
54
199
97
459
211
407
332
356
895

Kobiety
507
79
713
342
56
713
214
118
43
48
52
225
87
490
234
460
309
365
928
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20.
21.

Warmątowice
Strzelce Opolskie
OGÓŁEM

534
16751
29086

261
7951
14030

273
8800
15056

Aktualnie w gminie Strzelce Opolskie w rejestrze REGON zarejestrowanych jest 2 600
podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 870 stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników
można stwierdzić, że najwięcej (1 732) jest mikro przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających
do 9 pracowników.
Z kolei największe firmy w naszej gminie w grudniu 2018, wg zatrudnionych na etat, to:
Grupa Kronospan

- 580

Grupa Adamietz

- 580

Coroplast

- 570

Intersilesia McBride - 400
Pearl Stream

- 280

Według stanu na koniec października, w gminie Strzelce Opolskie jest 563 osób bezrobotnych,
czyli o 29 mniej niż w październiku 2017 r.
SOŁECTWA
Gminę Strzelce Opolskie tworzy 27 sołectw, w tym 5 sołectw miejskich:
1) sołectwa wiejskie: Błotnica Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, Grodzisko, Jędrynie,
Kadłub -Wieś, Kadłub – Piec, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota Górna,
Niwki, Nowa Wieś, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha,
Szczepanek, Szymiszów- Wieś, Szymiszów- Osiedle, Warmątowice,
2) sołectwa miejskie: Adamowice, Mokre Łany, Suche Łany, Farska Kolonia, Nowa Wieś.
Na ogólną liczbę 27 sołectw, 16 kobiet piastowało urząd sołtysa.
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE/ SPÓŁKI:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
2) Strzelecki Ośrodek Kultury,
3) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich,
4) Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich,
6) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich,
7) Strzelecka Spółdzielnia Socjalna,
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8) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
9) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

III. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Budżet Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLI/341/2017 Rady
Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. Na przestrzeni 2018 roku uchwalony budżet gminy
podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia 2018r. nastąpiło jego zwiększenie
o kwotę 4.950.671,83 zł
BUDŻET

WYKONANIE
.

PLAN

Stan na 31.12.2018 r.

DOCHODY
+ PRZYCHODY
WYDATKI
+ ROZCHODY

140.925.677,47

136.921.462,94

140.925.677,47

133.514.916,16

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu w 2018r.:
BUDŻET GMINY NA ROK 2018 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie
porównawcze
Wskaźnik
na
na
wykonanie
PLAN:
proc.
01.01.2018 r.
31.12.2018 r.
31.12.2018 r.
[4:3]
1
2
3
4
5
DOCHODY
125.685.000,00 130.935.671,83 129.620.244,98 99,0
z czego:
112.750.000,00 118.713.653,00 119.259.250,31 100,5
dochody bieżące
dochody
12.935.000,00 12.222.018,83 10.360.994,67
84,8
majątkowe
PRZYCHODY
pożyczki i kredyty
spłata
pożyczki
udzielonej
wolne
środki
+
nadwyżka
DOCHODY
+
PRZYCHODY
WYDATKI
ROZCHODY

+

12.434.300,00

12.134.300,00

7.301.217,96

60,2

10.000.000,00
240.000,00

8.000.000,00
0,00

2.690.000,00
0,00

33,6
0

2.194.300,00

4.134.300,00

4.611.217,96

111,5

138.119.300,00 140.925.677,47 136.921.462,94

97,2

138.119.300,00 140.925.677,47 133.514.916,16

94,8
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WYDATKI
136.235.000,00 141.485.671,83 131.930.654,88
w tym:
wydatki
113.750.000,0 119.083.853,39 114.541.160,44
bieżące
wydatki
22.485.000,00 22.401.818,44 17.389.494,44
majątkowe

93,2

ROZCHODY

100,0

1.884.300,00

1.584.300,00

1.584.261,28

spłata
kredytów
i
1.884.300,00
1.584.300,00
1.584.261,28
pożyczek krajowych
DOCHODY-10.550.000,00 -10.550.000,00 -2.310.409,90
WYDATKI
PRZYCHODY
+10.550.000,00 +10.550.000,00 5.716.956,68
ROCHODY

8
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X
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Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek
budżetowych. W roku 2018 poszczególne zadania realizowane były przez:
1) Urząd Miejski,
2) Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 24 placówkami oświatowymi (GZOJ
jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja,
międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
3) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
4) Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
5) Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
6) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład
budżetowy.
Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina, realizuje przy
udziale gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury,
2) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (SWiK),
3) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM).
Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych
w roku 2018 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy. Nastąpił
dalszy wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2017 r., z powodu realizacji
nowego programu „Dobry Start” skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Gmina
jest realizatorem tych świadczeń.
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Strukturę wydatków w układzie zadaniowym za rok 2018 przedstawia poniższy wykres:

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, że
realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie
wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu 4.718.089,87 zł.
W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (wykres zamieszczony poniżej) w roku
2018 w ogólnej kwocie wydatków aż 86.8% udziału mają wydatki bieżące, które zapewniają
funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej:
wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie
zakupy rzeczowo-materiałowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań
własnych, ale i zleconych gminie.
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Przedstawiony stan finansów Gminy na koniec 2018 roku, dowodzi prawidłowej realizacji
przyjętych planów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Uzyskany deficytowy wynik
budżetu w kwocie – 2.310.409,90zł (niższy od planowanego o 80%), to efekt dobrej realizacji
dochodów i niższego poziomu wydatków, przy zasadniczo pełnej realizacji zadań rzeczowych
zarówno bieżących i majątkowych. Znacząco mniejszy deficyt, w istotnej części, przesądza
o mniejszej potrzebie sięgania po kredyty. Zamiast o 8 milionów powiększania długu,
sięgnęliśmy po dużo mniej – bo po 2.690.000zł. Całkowity dług na zamknięcie roku
budżetowego to kwota 6.512.260,75 zł (tylko 5% dochodu).
Wobec uzyskanej 4,8 mln zł nadwyżce operacyjnej, oba wskaźniki, oraz prawidłowy
indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają
bezpieczną kontynuację przyjętych
strategicznych zadań budżetu roku 2019 i lat kolejnych. Mając na uwadze, iż po stronie
dochodów wykonanych uzyskana kwota 5.753.736,86 zł, to refundacja wydatków
sfinansowanych ze środków unijnych (czyli 5,6% dochodu ogółem, w różnym stopniu
współfinansujących owe zadania, głównie inwestycyjne), to warto podkreślić rolę takiego
wsparcia.
Skuteczne pozyskanie środków w budżecie gminnym, to niepowtarzalna szansa poprawy tu
i teraz jakości życia mieszkańców gminy w różnych obszarach, takich jak: wybudowane
nowoczesne centrum „Parkuj i jedź”, rewitalizacja obszarów zielonych Parku Rybaczówka
i Parku Leśnego w Strzelcach Opolskich, termomodernizacja 3 obiektów oświatowych,
rozpoczęcie prace w zakresie rewitalizacji dwóch obszarów miasta - Placu Żeromskie i okolic
Zamkowej oraz budowy infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej w rejonie tzw. Zieleni
Miejskiej a także szeregu pomniejszych projektów, w tym Eko-Logiki - w trosce o ochronę
środowiska.
Jednocześnie w budżecie są środki na działania w ramach gminnego programu „Twoje M”, bez
wsparcia zewnętrznego, które potwierdziły ogromne zapotrzebowanie na budownictwo
mieszkaniowe, szczególnie przez ludzi młodych. Duży stopień zaawansowania prac
budowlanych w roku 2018, daje postawy prognozowania ukończenia zadnia zgodnie z planem.
Powodzenie tego programu, na pewno otworzy możliwości kontynuowania w kolejnych latach.
Pozytywny efekt przyniósł również, duże zainteresowanie tematem, drugi gminny program
„Oddychaj bez smogu” i jest kontynuowany. Ponadto kolejny rok mieszkańcy mogli
współtworzyć budżet gminy, wnioskując o realizację swoich pomysłów na lepsze
zagospodarowanie wspólnej przestrzeni gminnej i decydować, które spośród zgłoszonych
projektów są najlepsze.
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IV. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem
jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
1. GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
Stan na
Lp.

Sposób korzystania z nieruchomości

1.01.2018r.
w ha

1.

Nieruchomości zagospodarowane przez gminę

Stan
na
31.12.2018r.
w ha

666,10

665,51

367,24

367,72

51,66

50,30

- przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy

3,57

2,77

- spółdzielnie i inne osoby prawne

8,67

8,67

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

7,82

7,06

w tym:
- drogi i rowy gminne
2.

Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych
w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z 21,41
udziałem SM
- osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i

21,41

7,42

7,62

0,83

0,83

1,94

1,94

garaże)
- wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów
proporcjonalnie do udziałów)
- grunty rolne
3.

Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach 45,20
gminy w tym:
- szkoły podstawowe
- przedszkola
- MOS
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- OPS

12

44,96

18,10

18,10

5,39

5,28

3,45

3,45

0,20

0,20

0,18

0,35
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4.

- GZMK

16,27

15,97

- CRWiS „Strzelec”

1,39

1,39

- Żłobek

0,22

0,22

50,74

50,74

- Polski Związek Działkowców

49,76

49,76

- Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

0,11

0,11

- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego

0,87

0,87

1,00

1,00

814,70

812,51

Użytkowanie gruntów gminnych
w tym:

5.

Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
RAZEM

Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane
bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące
rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).
Tereny oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede
wszystkim zabudowy mieszkaniowej i usługowej służącej prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Prawo użytkowania obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez
organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.
Natomiast trwały zarząd ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających
osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją,
opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym.
W skład zasobu gminnego wchodzą również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
do których gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego.
Stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości od 1.01.2018 r. do 31.12.2018r.
uległ zmianie na skutek:
1) udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia,
sprzedaży, darowizny lub przyznania nieruchomości zamiennej dokonywane w trybie
ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2) postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym:
a) decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek
przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia

13

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg
został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego,
b) decyzji Wojewody Opolskiego i Starosty Strzeleckiego wydanych w trybie
„Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych”,
c) decyzji Wojewody Opolskiego wydanej w sprawie komunalizacji mienia
Państwa.

Skarbu

2. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia
się następująco:

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje 7,62ha gruntów wykorzystywanych
na cele mieszkaniowe (46 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości).
Osoby te w 2018r. mogły skorzystać jeszcze z uprawnień wynikających z ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu
nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 2,19 ha i wynosi 812,51ha. Na potrzeby związane
z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 666,51 ha gruntów, z czego 665,51 ha
stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego.
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ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSĆI PRZEZ GMINĘ

L.p.

Rodzaj zagospodarowania

Stan na
w ha

I.

Nieruchomości stanowiące własność gminy

665,51

II.

gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy

367,72

usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)

37,37

nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)

0,62

rezerwa budowlana, w tym:

48,95

- usługi ogólno-miejskie

3,88

- budownictwo mieszkaniowe,

10,19

- przemysł, bazy i składy,

24,64

- cmentarz komunalny

10,24

tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna

24,72

parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe

184,83

targowisko miejskie

1,30

Wieczyste użytkowanie nieruchomości
własność Skarbu Państwa
RAZEM

stanowiących
1,00
666,51
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W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza
Nr 213/06 z dnia 15 września 2006 r. znajdują się:
a) publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne w tym dojazdowe do pól,
b) rowy i stawy,
c) lasy, zieleńce i parki zabytkowe,
d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
e) kąpielisko miejskie i tereny rekreacyjno- sportowe.
Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą
PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa została
zawarta na okres 2 lat. Natomiast szaletami miejskimi w 2018 r. zarządzało Centrum Integracji
Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach
wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów najmu.
Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 264 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię
53,7039 ha z tego:
1) 17 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,8392 ha w celu prowadzenia
działalności gospodarczej i handlowej,
2) dzierżawa 0,0825 ha gruntów zainwestowanych jest garażami,
3) 48,0800 ha gruntów zagospodarowanych jest przez 67 dzierżawców na cele rolne,
4) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 70
umów na pow. 1,7816 ha,
5) 49 osób fizycznych dzierżawi 0,8081 ha gruntów wykorzystywanych jako ogródki
przydomowe,
6) pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami
mieszkaniowymi 22 umowy na pow. 0,0247 ha,
7) 4 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0008 ha,
8) 8 umów na pow. ogólną 0,0870 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca
postojowe.
Z mienia gminy korzystają następujące podmioty:
1. gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej:
1) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania
wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia
Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
W zarządzie GZMK pozostaje gospodarka nieruchomościami zasobu gminy, cmentarz
komunalny
oraz
część
zasobu
mieszkaniowego
związana
z
lokalami
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

użytkowymi, a od lipca 2016 r. z lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach
należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach
stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do zarządzania Spółce PUKiM
w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 2009r. Umowa ta
szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz
wskazuje zasady rozliczania remontów.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany GZMK
zasób gminy wraz z obowiązkiem prowadzenia określonych spraw związanych
z gospodarką tym zasobem. GZMK gospodaruje nieruchomościami o powierzchni ponad
236 ha, z czego ok. 220 ha stanowią grunty zarządzane w imieniu gminy.
Gminne jednostki oświatowe, (szkoły podstawowe i przedszkola), które posiadają
w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 23,38 ha, przeznaczone na cele
oświatowe,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został
trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,35 ha, położonych w Strzelcach
Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmująca wyodrębnione mieszkania
chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony
został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność
statutową,
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich, utworzone
w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd
nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność
sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały
zarząd.
Żłobek w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow.
0,22 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.

2. Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy:
1) Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, instytucja kultury, która na podstawie
umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich,
Rożniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach,
Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie
oraz w Kalinowicach, gdzie czynsz najmu został ustalony zarządzeniem Burmistrza
Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem
pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia
działalności statutowej.
2) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich, spółka prawa
handlowego, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne
i kanalizacyjne na podstawie trzech obowiązujących umów (do 29.02.2019r. do
30.11.2019r. i do 31.12.2019 r.).
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3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o. w Strzelcach
Opolskich spółka prawa handlowego, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych,
parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli poniżej,
a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym
i wartościowym.
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA
Treść

Lp.

1.

Pow. w ha

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w 15,97
tym:
1. zasób mieszkaniowy i usługowy

Wartość
mienia w zł.

Liczba
budynków i
budowli

32 924 913

161

10,26

23 065 217

155

5,14

4 419 927

3

0,04

337 516

1

0,53

5 102 253

3

gminy wraz ze wspólnotami
mieszkaniowymi,
2. cmentarz komunalny
3. siedziba GZMK,
4. Regionalny Inkubator
Przedsiębiorczości
2.

składowisko odpadów komunalnych

20,31

10 534 392

12

3.

żłobek, przedszkola, szkoły

24,22

50 995 498

112

1,00

4 002 963

20

podstawowe, hale sportowe i boiska
szkolne,
4.

budynki administracyjne UM
i świetlice

5.

remizy OSP + zbiorniki p. poż

2,78

3 097 376

21

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

0,35

5 313 665

5

7.

Środowiskowy Dom Samopomocy

0,20

3 292 920

3

17,37

13 377 759

57

Społecznej
8.

dzierżawa na cele wod.-kan.
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SWiK
9.

targowisko miejskie

1,30

1 875 958

14

10.

CRWiS Strzelec,

1,39

14 350 133

1

11.

kąpielisko miejskie + hala sportowa

2,56

776 342

11

12.

MOS + boiska sportowe + tereny

24,74

3 794 922

25

rekreacyjne
13.

stołówka „Piast”

0,07

1 555 456

2

14.

lasy, parki, tereny zadrzewione

184,83

7 085 696

23

i zakrzewione, stawy, rola
i inne tereny niezabudowane
15.

drogi, rowy

367,72

46 577 134

226

16.

pozostałe mienie

46,66

11 470 711

195

19

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

3. NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINIĘ W 2018 r.

Lp.

Treść

Liczba

Pow.

Koszt

decyzji-

nieruch.

nabycia

umów

w ha

w zł.

pow. lokalu
w m2
1.

Umowy nabycia prawa własności

2.

Umowa darowizny

5

0,97

281 578

- prawa własności gruntu

1

0,01

nieodpłatnie

- prawa własności lokalu mieszkalnego

-

-

-

-

z ułamkową częścią prawa użytkowania
wieczystego gruntu
Nabycie z mocy prawa
3.

4.

- własności nieruchomości wydzielonych 17
pod publiczne drogi gminne- art. 98 u.g.n

0,81

147 373,00*

- własności nieruchomości wydzielonych pod
publiczne drogi gminne (Ustawy z dnia 10
2
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych)

0,28

- komunalizacja

1

0,10

nieodpłatnie

Nabycie w drodze zasiedzenia

1

0,16

nieodpłatnie

RAZEM

27

2,33

428 951

* - kwota uwzględnia między innymi realizację 12 wniosków osób fizycznych i prawnych, które wpłynęły
do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi
w 2018r. decyzjami.

W roku 2018 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 1,0847 ha gruntów w trybie
administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,0930 ha
gruntów w Strzelcach Opolskich, 0,0615 ha w Błotnicy Strzeleckiej, 0,0801 ha w Kadłubie,
0,0327 ha w Kalinowicach, 0,0115 ha w Szymiszowie, 0,0276 ha w Warmątowicach, 0,0165 ha
w Rożniątowie, 0,0543 ha w Suchej, 0,1180 ha w Szczepanku, 00078ha w Rozmierce
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i 0,0460 ha w Brzezinie (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami). Ponadto w 2018r. gminie przybyło pod drogi publiczne ogółem 0,2767 ha
gruntów położonych w Strzelcach Opolskich na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Za część przejętych w 2018 r. gruntów o łącznej pow. 1,09 ha wypłacono w 2018r.
odszkodowanie w wysokości 147 373,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2018r.
wypłacono również odszkodowanie w wysokości 4 000,00zl. za przejęty w 2017r. grunt
położony w Kalinowicach o pow. 0,0287ha.
Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów
komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy
(w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż:
- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą
stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową
infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki
dla inwestorów.

W 2018 r. Gmina nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:
- 0,0145 ha pod drogę gminną ul. Zamkową w Kadłubie, za kwotę 1 820,00 zł,
- 0,0043 ha pod drogę gminną ul. Powstańców Śl. w Błotnicy Strzeleckiej, za kwotę 1 970,32 zł,
- 0,8560 ha pod przemysł i składy w Strzelcach Opolskich, za kwotę 195 000,00 zł,
- 0,0252 ha pod drogę i rów melioracyjny w Grodzisku, za kwotę 1 460,00 zł,
- 0,0689 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Strzelcach Op. za kwotę
81 327,56zł.
Natomiast w drodze darowizny Gmina nabyła 0,0144ha gruntów pod drogę wewnętrzną
w Rożniątowie. Ponadto w drodze zasiedzenia Gmina stała się właścicielem działek
położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Krakowskiej o łącznej pow. 0,1568 ha.
Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Gmina uzyskała tytuł własności nieruchomości
położonej w Kalinowie o pow. 0,1042 ha.

21

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

4. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W 2018 r.
Pow.

Cena

Liczba

Lp.

Treść

w ha

w zł.

nabywców

1.

Sprzedaż działek niezabudowanych

1,19

1.510 000

6

2.

Sprzedaż działek zabudowanych

0,04

529 600

3

3.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na
najemców (łączna pow. 720,53 m2 )

299 668

14

0,22

24 771

6

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika
wieczystego
0,76

99 450

1

140 172

1

2 603 661

31

4.
5.

6.

Sprzedaż
nieruchomości
na
warunków zagospodarowania

rzecz x

poprawę

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym
stanowiąca nieruchomość zamienną przyznaną
osobie fizycznej w ramach należnego 0,17
odszkodowania

RAZEM

2,38

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.
W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 2,38 ha.
W trybie ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano pięć działek budowlanych pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 0,4089 ha uzyskując dochód
w wysokości 298 000 zł. netto, z czego dwie działki położone w Strzelcach Opolskich o pow.
ogólnej 0,1461ha za cenę 155 000 zł. trzy działki budowlane położone w Szymiszowie
i Błotnicy Strzeleckiej o ogólnej pow. 0,2628 ha, za cenę 143 000zł.
Ponadto jedną nieruchomość przeznaczoną pod usługi położoną w Strzelcach Opolskich
o łącznej pow. 0,7853ha, za cenę 1 212 000zł. netto.
W drodze przetargu sprzedano również trzy nieruchomości zabudowane uzyskując dochód
w wysokości 529 600 zł., z czego w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7 za cenę
16 200 zł. w Strzelcach Opolskich przy ul. Lange 1 za cenę 500 000 zł. i garaż położony
w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym
1.605/10.000 części za cenę 13 400zl.
W przetargu ograniczonym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych sprzedano działkę położoną w Szymiszowie o powierzchni 0,0201 ha, za cenę
8 100 zł netto. Ponadto zbyto działkę położoną w Strzelcach Opolskich w rejonie
ul. Zakładowej, zabudowaną nieużytkowanym obiektem kubaturowym (ruina) kwalifikującym
się do rozbiórki, za kwotę 1 620zł brutto.
W trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych, sprzedano 4 nieruchomości uzyskując łączny dochód 15 051 zł netto, z czego jedna
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w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 0,0043ha w udziale 6974/10.000 części, za cenę 1 184 zł. jedna
w Szymiszowie o pow. 0,0686 ha, za cenę 6 800 zł. oraz dwie w Dziewkowicach o pow.
ogólnej 0,0161 ha, za cenę 7 067zł.
Natomiast w trybie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4 kwietnia 2001r.
z późniejszymi zmianami, przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty wynoszącej 90% ceny,
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedano na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych,
uzyskując dochód w wysokości 299 668 zł. w tym koszt remontu budynków 22 001 zł.
Ponadto na rzecz użytkownika wieczystego sprzedana została za kwotę 99 450 zł. netto
(należność stanowiąca różnicę między wartością prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego) nieruchomość położona w Strzelcach Op. przy ul. Habryki o pow. 0,7609 ha.
Z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę, przekazano osobie fizycznej
nieruchomość zamienną położoną w Strzelcach Opolskich o łącznej powierzchni 0,1661 ha,
o wartości 140 172 zł. netto.
5. GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.

Treść

1.

Mieszkania gminne, w tym

Pow.
działek
w ha

Liczba
budynków

Liczba
lokali
mieszk.

Liczba
lokali
użytk.

10,61

41

237

24

lokale socjalne
2.

28

Wspólnoty mieszkaniowe(udziały w użytkowaniu
gruntu), w tym:

1,51

24

27

229

13

wieczystym

a) lokale stanowiące własność gminy,
w tym lokale socjalne

2

b) lokale sprzedane
3.

554

Wspólnoty mieszkaniowe

5,10

40

325

14

508

22

240

5

(udziały we własności gruntu), w tym:
a) lokale stanowiące własność gminy,
w tym lokale socjalne
b) lokale sprzedane
4.

4
268

Inne lokale

3

a) własność lokalu

2

b) spółdzielcze własnościowe

1

23

17

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej,

1

w tym lokale socjalne
RAZEM w tym:

17,22

105

1302

73

a) lokale stanowiące własność gminy

709

42

b) lokale sprzedane

593

31

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest
64 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 29 wspólnotach gmina posiada
ponad 50% udziału. Zarządcą 52 wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, 1 wspólnota
zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola
(w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), 7 wspólnot zarządzanych jest przez Biuro
Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, ul.
Jordanowskiej 8, ul. K. Miarki 3, ul. Opolskiej 1-7, ul. B. Prusa 2-12, Pl. Żeromskiego 1,
i ul.Wałowej 2), 4 wspólnoty zarządzane są przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa
Kasiuba Krzysztof Kukla (w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19,
Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8).
Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest
593 lokali mieszkalnych i 31 użytkowych.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada 726 lokali mieszkalnych, w tym 35 lokali
socjalnych, przy czym 17 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy.
Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Z uwagi na stan techniczny, jeden lokal stanowi lokal socjalny.
Gmina posiada 49 lokali użytkowych, z czego 7 lokali znajduje się w budynkach będących
w posiadaniu oraz 46 garaży.
Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje
w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn
ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje
z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność
skierowania środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu
mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.
Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb
liczby lokali socjalnych. Sposobem na wywiązanie się choćby z części swoich ustawowych
obowiązków jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową
w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 8 mieszkań o niższym
standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za
najem w wysokości ponad 3 583,01 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu
zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom
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posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2017 r. zmniejszyła
się o 51 720,98 zł. i wyniosła 33 697,31 zł.
6. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
Udział w %

Liczba
Lp.

Treść

działek

Pow.

Wartość w zł.

udzia-

w ha

miesięczny
(zł)

0,98

100%

łów

1.

2.

Prawo
użytkowania
wieczystego
nieruchomości stanowiących własność
4
Skarbu Państwa

Udział
w
prawie
użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących
1
własność Skarbu Państwa

801/10.000
0,05

części w drodze
położonej na terenie
Strzeleckiego
Obszaru
Gospodarczego

2,68

100 %

Udział w spółkach: (stan na 27.03.2019r.)
3.

- PUKiM Strzelce Op.

__13__

900.000 zł.

9 000
(po 100zł)
- SWiK Strzelce Op.

__43___

6,12

91,2 %
63 721 350 zł.

115 857
(po 550zł)
4.

Udział członkowski

1

-

5 000

5.

Umowy użyczenia

5

0,04

nieodpłatnie

6.

Wierzytelności
hipoteką

-

324 230

7.

Umowy najmu lokali mieszkalnych od 8
Spółdzielni
Mieszkaniowej
z
przeznaczeniem na lokale socjalne

-

3 583

Posiadanie

0,21

8.

gminy

zabezpieczone 18

4

25

czynsz

(średnio)
440 356
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Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
gminie przysługują inne prawa majątkowe, w szczególności:
1) udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 2, (100%),
b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy
ul. Mickiewicza 10, (91,2%).
2) hipoteki na nieruchomościach,
3) najem lokali mieszkalnych na cele socjalne,
4) posiadanie
nieruchomości
zabudowanych
o nieuregulowanym stanie własności, w których
publiczna gospodarka lokalami,

budynkami
mieszkalnymi
przed 1994r. obowiązywała

5) prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości
w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty oraz ratalnym
wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak
zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.
W 2018 r. jeden raz podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o. W grudniu z kwoty 68 531 650 zł. do kwoty 69 864 300 zł. tj.
o 1 332 650 zł. poprzez utworzenie 1818 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł.
każdy. Na mocy Porozumienia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania
przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Strzelce Opolskie” Gmina posiadająca dotychczas 114 039 udziałów, w 2018 r.
objęła 1818 nowych udziałów.
Nieruchomości będące w posiadaniu gminy zabudowane budynkami mieszkalnymi

Lp.

Położenie

Nr

Pow.

Wartość

nieruchomości

działki

w ha

w zł.

1769

0,0190

9 014

1858/4

0,0586

154 570

Strzelce Op.
1.

ul. Dąbrowskiego 14
Strzelce Op.

2.

ul. Wałowa 3
Rynek 18

64 242

Strzelce Op.
3.

ul. M. Prawego 8

1910

0,0360

26

55 922
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Strzelce Op.
Pl. Żeromskiego 9

4.
RAZEM

1726/2

0,0965

156 608

X

0,2101

440 356

Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla
których przed 1994r. był ustanowiony tzw. zarząd państwowy. Obecnie do zarządu tymi
nieruchomościami, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prowadzenia cudzych
spraw bez zlecenia.
7. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO
Liczba

Pow. działek

Lp.

Treść

decyzji/umów

w ha

1.

Umowy użyczenia nieruchomości

9

3,39

2.

Umowy o administrowanie

2

0,02

3.

Umowy o świadczenie usług dozoru

2

-

17

0,20

2

0,21

nieruchomości 1

0,17

4.
5.

6.

Wygaśnięcie
gminnej

trwałego

zarządu

nieruchomości

Wygaśniecie z mocy prawa trwałego zarządu
nieruchomości gminnej (specustawa drogowa)
ustanowienie
gminnej

trwałego

zarządu

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy dotyczą między innymi użyczenia nieruchomości, dla
realizacji zadań własnych gminy, drogę gminną – gminie Izbicko, dla zapewnienia dojazdu do
budynków w Sławie, a także nieruchomości rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy
Strzeleckiej gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”, użyczone Stowarzyszeniu
Pomocy Wzajemnej „Barka”, OSP Warmątowice, Parafii Podwyższenia Krzyża Św.
w Strzelcach Opolskich, grunt pod pojemniki na odzież używaną użyczono Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi oraz Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Moniuszki
3 w Strzelcach Opolskich na wykonanie miejsc postojowych.
Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego IN.I.7820.16.2018 EA z 12.09.2018r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 409 od km 40+078÷ 41+260,20 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie -
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zadanie A, zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpiło z mocy prawa
wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas
drogowy, oznaczanej działką nr 3569/9 (powstałą w wyniku geodezyjnego podziału działki nr
3569/6) oddaną w trwały zarząd GZMK w Strzelcach Opolskich.
Z kolei na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Strzeleckiego nr 1/18 znak
UA.6740.2.1.2018.DM z dnia 06.07.2018r. wydanej w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
pod realizację zadania „Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”., nastąpiło
z mocy prawa wygaśniecie trwałego zarządu działki nr 1738/3 (powstała w wyniku
geodezyjnego podziału działki nr 1738/2) oddanej w trwały zarząd Publicznemu Przedszkolu
nr 4 w Strzelcach Opolskich.
Ponadto ustanowiono trwały zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach
Opolskich na udziale wynoszącym 5.052/10.000 części działek nr 3150/10, nr 3150/9,
nr 3148/21, nr 3152/21, nr 3155/15 o pow. ok. 0,1740ha, z przeznaczeniem na mieszkania
chronione „Za Życiem”.
8. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2018 r.
Plan

Wykonanie

Lp.

Źródło dochodu

na 2018r.w zł

na 31.12.2018w zł

1.

Sprzedaż nieruchomości

6 050 000

4 479 002,66

2.

Dochody z dzierżawy i najmu

4 944 000

4 429 807,97

3.

Dochody z opłat rocznych za 396 000
użytkowanie wieczyste i trwały
zarząd

365 006,22

4.

Dochody z przekształcenia

4 637,00

3 199

prawa użytkowania
wieczystego we własność
5.

Dochody ze sprzedaży wyrobów i 500
składników majątkowych

-

6.

Pozostałe

51 000

59 180,69

11 444 699

9 337 634,54

(w
tym:
zwrot
kosztów
przygotowania nieruchomości do
sprzedaży, oprocentowanie rat
oraz służebność)
RAZEM
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W 2018r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany powyżej planowanego,
bo w 174 %.
Największy dochód tj. 1 212 000 zł. netto gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości
przeznaczonej pod usługi, położonej pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową w Strzelcach
Opolskich. Ponadto ze sprzedaży pięciu działek przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej
i Szpitalnej (dwie działki, kwota 155 000zł.), w Szymiszowie (dwie działki, kwota 89 000zł)
i Błotnicy Strzeleckiej (54 000zł.) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 298 000 zł.
netto. Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Strzelcach Op. przy ul. Lange
1 oraz przy ul. Krakowskiej 24 (garaż wraz z udziałem w gruncie) oraz w Dziewkowicach przy
Placu Klasztornym 7 Gmina uzyskała dochód w wysokości 529 600 zł.
W przetargu ograniczonym, na poprawę w warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej sprzedano działkę położoną w Szymiszowie przy ul. Ligonia za cenę 8 100 zł. netto.
Natomiast za kwotę 1 620 zł. brutto zbyta została działka położona w Strzelcach Opolskich
w rejonie ul. Zakładowej, zabudowana nieużytkowanym obiektem kubaturowym
kwalifikującym się do rozbiórki.
W 2018r. w trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała 14 lokali mieszkalnych realizując
wnioski najemców na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r.
po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLII/367/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Dochód osiągnięty
ze sprzedaży stanowi kwotę 299.668 zł. w tym koszt remontu budynków 22.001 zł.
Natomiast na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedane
zostały cztery nieruchomości, z czego jedna w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 0,0043ha w udziale
6974/10.000 części, za cenę 1.184zł., jedna w Szymiszowie o pow. 0,0686ha, za cenę 6.800zł.
oraz dwie w Dziewkowicach o łącznej pow. 0,0161ha, za cenę 7.067zł.
Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, na
rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości 99 450 zł. netto.
Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2018r. nieruchomości znalazły nabywców.
Na 23 ogłoszone przetargi jedynie 9 okazało się skutecznych, a ogłoszone rokowania nie
wyłoniły nabywców nieruchomości.
Wynikiem negatywnym zakończyły się m. in. przetargi na sprzedaż:
1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Strzelców
Bytomskich i Ciepłowniczej, z przeznaczeniem pod przemysł, składy i magazyny,
2) nieruchomości niezbudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza
Wielkiego, z przeznaczaniem pod usługi,
3) nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Przedszkola Nr 1 położonej
w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
4) nieruchomości zabudowanej położonej w Dziewkowicach przy Palcu Klasztornym 3-4.
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Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2018r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz
kolejny w 2019r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod
zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych
przez gminę działek budowlanych w następnych latach.
W ramach przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty
zmocy prawa pod drogę osoba fizyczna dopłaciła gminie w wyniku rozliczenia wartości
nieruchomości kwotę 81.327,56zł.
Nieco poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
(92%). Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości
dochodzone w sposób prawem przewidziany.
W 2018 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za
użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 4 161zł. (należność główna).
W 2018r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości 4.637,00 zł.,
to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych
w latach poprzednich.
Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali
mieszkalnych i użytkowych. Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają
do budżetu terminowo i w wymaganej wysokości.
W 2019 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości
1 150 000 zł. zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje
się sprzedaż 9 działek pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniową z usługami w Strzelcach
Op. (ul. Mickiewicza – 1 działka, w rejonie ul. Pogodnej i Polnej – 4 działki) w Szymiszowie
(ul. Fabryczna – 2 działki) i w Błotnicy Strzeleckiej (ul. Toszecka i ul. Polna -2 działki).
Sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych pod przemysł i usługi położonych
w Strzelcach Opolskich przy ul. Ciepłowniczej i ul. Strzelców Bytomskich oraz przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkalno – usługowe położone w Strzelcach Op. przy ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego
oraz w Dziewkowicach przy placu Klasztornym 3-4.
W 2019r. planuje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej działki położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Ogrodowej. Ponadto z realizacji programu „Twoje M” planuje się uzyskać dochód
w wysokości 2 900 000zł.
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. planuje się osiągnąć dochód
w wysokości 4 637 zł. stanowiący kwotę pozostałych do zapłaty rat z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych w latach
ubiegłych decyzji. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia
20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
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cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r.
nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że
w 2019r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach starej ustawy. Z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić
będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje
możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu.
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej
w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych
do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich
w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat: 60% - w przypadku gdy opłata
jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu;
40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po
przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym
roku, po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w piątym roku, po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie
wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
skalkulowany został na kwotę 119.200 zł, przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona
będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2019r.
Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych
ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza
struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności
w dłuższych okresach czasu.
9. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY
Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy
inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł
zewnętrznych.
W 2018 r. Gmina Strzelce Opolskie zrealizowała z udziałem środków zewnętrznych:
1.

„Budowa centrum „parkuj i jedź” w Strzelcach Opolskich” w partnerstwie z pozostałymi
gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji
w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie KędzierzyńskoStrzeleckim” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 3.1.1. Strategie
niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Koszt projektu - części Gminy Strzelce
Opolskie wyniósł 2.397.336,02 zł. z czego dofinansowanie 64,6 % co stanowi
1.389.400,10zł.
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2.

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny przy ulicy
Opolskiej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
inwestycji . W zakresie robót zrealizowano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek
i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Całkowity koszt
projektu wyniósł 1.122 395,62 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 954.036,28 zł co
stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

3.

„Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej
w Strzelcach Opolskich” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 6.1
Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu 3 873 012,71 zł z czego
dofinansowanie wyniosło tj. 2.128.457,29 zł.

4. w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała
dofinansowanie inwestycji pn.:Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego w ramach RPO WO działania 3.2 Efektywność
energetyczna, poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
W ramach projektu planuje się termomodernizację publicznego przedszkola nr 4, 8 i 9
w Strzelcach Opolskich. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r. Szacowany koszt projektu
- części Gminy Strzelce Opolskie 1 710 501,77 z czego dofinansowanie wyniosło
1 453 926zł (85%).
Gmina Strzelce Opolskie, gospodaruje swoim majątkiem w sposób zapewniający realizację
podstawowych zadań publicznych. W szczególności zarządza zasobem nieruchomości zgodnie
z zasadami racjonalnej gospodarki dążąc do optymalizacji kosztów realizacji zadań związanych
z zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej jak i wykonaniem zadań publicznych. Poprawne
wykorzystanie składników mienia komunalnego powinno służyć właściwemu organizowaniu
życia społecznego, w tym szczególnie podmiotów działających w sferze usług komunalnych,
oświaty, sportu i rekreacji oraz gospodarki mieszkaniowej i pomocy społecznej.
Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi odbywać się będzie, podobnie jak
w latach poprzednich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy
bezwzględnym zastosowaniu zasad gospodarowania mieniem gminy określonych w uchwałach
Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza. Dzięki czemu możliwe będzie osiąganie pożytków
zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
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V. INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE W 2018 r.
W 2018 r. w Gminie Strzelce Opolskie realizowano wiele inwestycji i zadań remontowych, tj.
„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej w Suchej – budowa punktu świetlnego” (zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą robót, których wartość wynosiła
4 500 złotych była firma EL - SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Zadanie polegało na
rozbudowie linii oświetlenia ulicznego o jeden punkt świetlny.

„Utwardzenie terenu na skwerze przy OSP wraz z jego rewitalizacją w Suchej” (zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą zadania była firma KRISBRUK
z siedzibą w Suchej. Wartość robót polegających na utwardzeniu terenu o powierzchni 84m 2
wyniosła 10 800 złotych.

„Renowacja chodnika gminnego przy ul. Krótkiej – zakup niezbędnych materiałów oraz
usługa wykonania prac naprawczych na chodniku” (zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego). Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIKTORIA”
Bubała Grażyna z siedzibą w Rożniątowie. Wartość wykonanych robót wyniosła 11 599,99 zł.

33

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

„Wymiana pokrycia dachu na obiekcie stołówki przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10a
w Strzelcach Opolskich”. Zakres inwestycji obejmował wykonanie dachu o konstrukcji
drewnianej krytej blacho-dachówkową. Wartość robót wyniosła 152.200,00 zł. Wykonawcą
robót była firma Dekarstwo-Ciesielstwo Krystian Augustyn z siedzibą w Wierchlesiu.

„Renowacja płyty boiska oraz modernizacja obiektu LKS w Rożniątowie” – zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakres przedsięwzięcia obejmował wymianę
warstwy wierzchniej płyty boiska, wyrównanie terenu, wykonanie warstwy z piasku,
nawiezienie ziemi, rozplantowanie, uwałowanie i zasianie trawy. Wykonawcą tego zadania,
którego wartość wyniosła 9 800zł było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIKTORIA”
Bubała Grażyna z siedzibą w Rożniątowie.

„Konserwacja rowu RE w Kadłubie Piecu” – wykonawcą zadania była firma MAR-KOIK
Helena Koik z Osieka. Wartość robót realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła
3 000zł.
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„Konserwacja rowu A61- etap IV” – wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 50 000zł.

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do „BARKI” Doryszów
w Błotnicy Strzeleckiej”. – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo – Handlowo –
Usługowe „TRANSKOM” z Jaryszowa. Wartość zadania wyniosła 32 499,99 zł. Termin
21.05.2018 r.

„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Parkowa w miejscowości Strzelce
Opolskie” – inwestycja realizowana przez Zarząd Województwa Opolskiego. W ramach
zadania przeprowadzono remont lewostronnego chodnika (przy Małym Parku) na długości
111mb oraz chodnika po prawej stronie ul. Parkowej na długości 242mb. Całkowita wartość
zadania wyniosła 154 128,74 zł z czego wkład Gminy Strzelce Opolskie na podstawie zawartej
z Zarządem Województwa Opolskiego umowy stanowić będzie 50% wartości wykonanych
robót.

tak było
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tak jest

„Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha” – wykonawcą robót była firma: PW
CWALIK Piotr Cwalina z Opola. Łączna wartość inwestycji wyniosła 166 590 złotych
(zadanie realizowane w ramach środków ZKW).

„Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Suchej” - wykonawcą robót była firma EL - SECO Sp.
z o.o. ze Strzelec Opolskich. Koszt budowy oświetlenia (dwóch punktów świetlnych) wyniósł
12 792,00 zł.
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„Renowacja chodnika przy ul. Krótkiej w Kadłubie” – wykonawcą zadania był Piotr Hermasz
Obsługa i Naprawa Maszyn Budowlanych z Kadłuba. Wartość zadania wyniosła 6 000 zł
(zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego).

„Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Szymiszowie” – w ramach zadnia realizowanego
z funduszu sołeckiego wykonano opaski wokół budynku OSP, dojścia do świetlicy i biblioteki
oraz wjazd na boisko. Wykonawcą zadania była firma PHU BENBUD z Osieka. Łączna
wartość zadania wyniosła 18 000 złotych.

„Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie do
sezonu” – wykonawcą zadania była Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch z siedzibą
w Jemielnicy. Wartość wykonanych prac wynosi 49 815 złotych.
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„Przedłużenie wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie przychodni osiedlowej na Osiedlu
Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania była firma PHU Now Bud
Leszek Nowak ze Strzelec Opolskich. Wartość zadania wyniosła 37 292,92 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów m Szymiszów ul.
Ligonia – Etap 2 i Etap 3” – inwestycja realizowana była przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w oparciu o zawarte z Gminą Strzelce Opolskie porozumienie dotyczące udzielenia Powiatowi
Strzeleckiemu dotacji w wysokości do 200 000 złotych z przeznaczeniem na budowę
przedmiotowego ciągu pieszo-jezdnego. Realizacja tego zadania z punktu widzenia
mieszkańców Szymiszowa była niezwykle istotna i niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

„Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych – fundusz
sołecki Szymiszów Osiedle” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego). Wykonawcą projektu był Zakład Projektowania
i Nadzoru Robót Budowlanych Marian Tomczyk ze Strzelcach Opolskich. Wartość projektu
wynosi 3 075,00 złotych.

„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i podłączenie energii elektrycznej do wiaty
w Dziewkowicach na działce nr 596/15” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Roboty wykonała firma „Elektro Instal” Zakład Usług Elektroinstalacyjnych i Pomiarowych ze
Strzelec Opolskich za kwotę 6 697,29 złotych.
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„Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego w Rozmierce” - zadanie
zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego przez firmę „TAPROL” Stanisława i Grzegorz
Wysocki z Ujazdu. Wartość zadania wynosi 20 295zł.

„Usuwanie awarii uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Fabryczna i Osiedle
w Strzelcach Opolskich” – w ramach zadania którego wartość wyniosła 69 000 złotych
wykonano remont skrzyżowania uszkodzonego w trakcie nawalnych opadów deszczu
mających miejsce w dniu 9 czerwca 2018 roku. Wykonawcą zadania była firma PHU Ben-Bud
Beniamin Hurek z Osieka.

„Renowacja chodnika na ul. Wyzwolenia w Rozmierzy” – wykonawcą zadania była firma
BEN-BUD z Osieka. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7 500 zł.
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„Modernizacja ogrodzenia w Ligocie Dolnej na działce nr 55/32 wraz z utwardzeniem
wjazdu”. Wykonawcą robót których wartość wyniosła 10 000 złotych była firma
Ogólnobudowlana Klaudia Moj z Błotnicy Strzeleckiej. W ramach zadania wykonano
ogrodzenie o długości 58,7 mb z furtką i bramą oraz utwardzono wjazd.

„Budowa ul. Cichej w Brzezinie" – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej –
wykonawcą zadania było Biuro Rachunkowo-Projektowe GROSIK z Otmic. Wartość prac
projektowych wyniosła 7 318,5 złotych.

„Wykonanie przyłącza energetycznego i szafki elektrycznej w rejonie górki Kaśki w Dużym
Parku w Strzelcach Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Autorem
projektu jest Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola (wartość dokumentacji wynikająca
z umowy: 1 599 złotych).
„Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Kalinów” –
wykonawcą robót była firma P.H.U. BEN – BUD Beniamina Hurka z siedzibą w Osieku za
kwotę 55 250,00 zł. W ramach zadania wykonano odmulenie rowu długości 65 m, czyszczenie
przepustów, ścinkę poboczy na powierzchni 1352 m2 oraz remont drogi tłuczniowej
o powierzchni 625 m2.
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„Utwardzenie części działki nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych”.
Wykonawcą robót była firma GLOBETTER Adam Pandel z siedzibą w Czarnocinie. W ramach
zadania, którego wartość wyniosła 57 022,80 zł wykonano utwardzenie terenu o powierzchni
312 m2.

„Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej”
– realizatorem zadania było Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka
Niedźwiedź z Otmic. Wartość umowy: 8 118,00 zł.

„Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji projektowej” –
autorem projektu jest Pani Elżbieta Kurzewska Usługi Projektowe z Kędzierzyna Koźla.
Wartość zadania wyniosła 36 000 zł.

„Miejsca postojowe w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich (w rejonie
przedszkola nr 8)” – wykonawcą zadania była firma Globetter Adam Pandel z Czarnocina za
kwotę 45 756 złotych. W ramach zadania powstało 8 miejsc postojowych oraz wykonano nowe
ogrodzenie z bramą wjazdową do przedszkola.
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„Miejsca postojowe w ciągu ulicy Budowlanych” – wykonawcą zadania była firma Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra ul. Parkowa 31 w Błotnicy Strzeleckiej. Wartość zadania,
którego zakres obejmował wykonanie 10 miejsc postojowych wyniosła 33 200 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 i drogi
wojewódzkiej 426 w mieście Strzelce Opolskie” – w ramach zadania opracowano dokumentację
projektową oświetlenia przejść dla pieszych:
1)

przy szpitalu w ciągu dk 94 - ul. Opolska,

2)

przy sądzie w ciągu dk 94 – ul. Opolska,

3)

przy sklepie Neonet w ciągu dk 94 – ul. Opolska,

4)

przy barze „Na Opolskiej” w ciągu dk 94 – Opolska,
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5)

z Dużego do Małego Parku w ciągu dw 426 – ul. Parkowa”

Autorem projektu jest Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola – wartość zadania wyniosła
9 532,50 zł.

„Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (dostawa tłucznia)” – realizatorem dostaw była
firma BENBUD z Osieka. Całkowita wartość zadania wyniosła 90 000 złotych.

„Utwardzenie części działki nr 1483/11 w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych –
budowa ogrodzenia” – realizatorem zadania była firma Ogólnobudowlaną Klaudii Moj
z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość robót wynikająca z umowy wyniosła 10 200,00 zł.
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„Zakup i montaż urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną w Adamowicach i Błotnicy
Strzeleckiej” (łącznie 7 urządzeń treningowych oraz tablice z regulaminem) – zadanie
wykonała firma BODYS z Warszawy za kwotę 34 500,00 zł.

„Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania była firma
KABE S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Wartość całości zadania wyniosła 400 000 złotych.

„Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury
w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101” – wykonawcą zadania była firma Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość robót wykonanych robót
wyniosła 273 378,68 zł.
W ramach zadania wymieniono uszkodzone elementy więźby dachowej, wszystkie drewniane
elementy więźby zostały zaimpregnowane, wykonano nowe lukarny, izolację termiczną
z wełny mineralnej oraz poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Całość dachu została przykryta
dachówką karpiówką układaną w koronkę.

„Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej
w Strzelcach Opolskich” – zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej łączącej ul. 1 Maja
z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich i obejmowało kompleksową wymianę warstw
konstrukcyjnych drogi, wykonanie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej a także miejsc
postojowych, systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz niezbędnego oznakowania
pionowego i poziomego. Wykonawcą zadania, którego wartość wyniosła 3 860 097,91 złotych
było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa.
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Inwestycja została wsparta środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 ÷ 2020.

„Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych
do nowych uwarunkowań prawnych” - wykonawcą robót była firma P.H.U. BEN-BUD
Beniamin Hurek z Osieka. W ramach zadania, którego wartość wyniosła 50 000 zł wykonano
20 miejsc postojowych.

„Przeglądy okresowe dróg” – przeglądy okresowe roczne przeprowadziło Biuro BadawczoProjektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę
17 822,70 złotych. Przeglądom poddano odcinki dróg gminnych o łącznej długości około 130
kilometrów.

„Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Osieckiej 12a w Strzelcach
Opolskich (Sołectwo Farska Kolonia)”. Wykonawcą robót była firma P.H.U. „BEN-BUD”
Beniamin Hurek z Osieka. Wartość zadania wyniosła 17 850,00 zł.
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„Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich” – wykonawca zadania był Zakład
Prefabrykacji Materiałów Budowlanych Henryk Walczak ze Strzelec Opolskich. W ramach
zadania utwardzono teren na długości około 200mb. Wartość wykonanych robót wynosi 91 700
zł.

„Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego osiedla J. Rychla w Strzelcach
Opolskich” - wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. J. Rychla obejmującego swym
zakresem układ drogowy wraz z miejscami postojowymi oraz drogi pożarowe przy budynkach
2, 4, 6, 8, 10 i 12. Autorem koncepcji jest Biuro Rachunkowo-Rozliczeniowe „Grosik”.
Wartość opracowania wyniosła 9 102,00 złotych.

„Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Niwki – droga
transportu rolnego w kierunku Poznowic (przysiółek Sława)”– zadanie którego realizatorem
była firma BENBUD z Osieka obejmowało remont drogi transportu rolnego o dł. około 900m.
Wartość wykonanych robót wynosi 46 000 zł.

„Odbudowa kanalizacji deszczowej – odbudowa czyszczenie i udrożnienie przepustów
drogowych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wiejskiej w Kalinowie” (zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą robót za kwotę 18 850 złotych była
firma P.H.U. BEN – BUD z Osieka.
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„Remont wiat przystankowych” - naprawa uszkodzonego przystanku autobusowego
w Szczepanku – zadanie zrealizował Zakład Murarsko-Płytkarski Kalla Piotr z Piotrówki.
Wartość wykonanych robót wynosi 12 300,00 zł.

„Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa –
K. Koźle) w m. Szczepanek, ul. Strzelecka (dz. nr 75) – zjazd na działki 237/2 i 238/2”
w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawcą zadania było Biuro
Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź z Otmic. Wartość wykonanych
prac projektowych wynosi 3 100,00 zł.
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„Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” – drugi etap
malowania poziomego dróg wykonała firma Usługi Malarskie Dariusz Bronder z Antoniowa.
Wartość wykonanych robót wyniosła do wykonania robót wynosi 14 500zł.

„Budowa oświetlenia na placu zabaw – budowa nowych punktów oświetleniowych
w Szymiszowie Osiedlu” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – wykonawcą
robót była firma P.H.U. ELEKTRO – KRAFT Mariana Melicha z Centawy za kwotę 10 900,00
złotych.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (ul. Dworcowa) w Błotnicy Strzeleckiej” –
zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego na wykonanie którego Gmina
Strzelce Opolskie przyznała dotację w wysokości 50 000złotych.
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„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Op. – odmulenie rowów” –
wartość wykonanych robót wynosi 28 000 złotych. W ramach zadania odmulono m.in. rowy:
„Grabowiec” w Kadłubie Piecu (na dł. ok 50mb) a także rów w Strzelcach Opolskich od ul.
Dziewkowickiej do ogrodów działkowych (na dł. ok. 200mb)

„Konserwacja rowów melioracyjnych – udrożnienie rowów melioracyjnych wzdłuż ul.
Wiejskiej w kierunku Ligoty Górnej w Niwkach” – zadanie zrealizowano za kwotę 4 489,5
złotych w ramach funduszu sołeckiego.

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu Integracji Społecznej
w Warmątowicach” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania
wykonano nowe tynki, posadzkę oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wartość
wykonanych robót wynosi 16 000,00 zł.

„Miejsca postojowe w ciągu ulicy. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich
(w obrębie mieszkań chronionych)” – wartość robót wynikająca z umowy wynosiła 14 900
złotych.

„Budowa centrum Parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie” – zakres inwestycji obejmował:
a)

drogę gminną wraz
i ul. Piłsudskiego:
-

z

drogami

manewrowymi

łączącą

ul.

163 miejsca postojowe, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnych,
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b)

-

ciąg pieszy wzdłuż drogi,

-

oświetlenie terenu,

-

zieleń,

-

monitoring terenu,

-

toaleta publiczna,

-

punkt ładowania samochodów elektrycznych

-

mała architektura (ławki, kosze na śmieci)

-

wiaty wraz ze stanowiskami dla rowerów.

Budowa nowego oświetlenia ulicznego (nowe niezależne obwody oświetleniowe
(słupy aluminiowe wraz oprawami LED) w ciągu ulic: Kościuszki, Piłsudskiego,
Marka Prawego, Krakowskiej, Powstańców Śl., Bolesława Chrobrego + Plac
Kopernika, deptaku od ulicy Piłsudskiego do ul. Dworcowej, Wałowej.

Razem: nowe linie oświetleniowe o całkowitej długości ok 6,5 km obejmujące 161 słupów
z oprawami o łącznej mocy 9 888 W.
c)

Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego (wymiana starych i nieefektywnych
energetycznie latarń ulicznych) w ciągu ulic: Dworcowej, Karola Miarki,
Jordanowskiej + deptak na PL. Kopernika, Ks. Wajdy, Grunwaldzkiej.

Razem: 40 nowych słupów z oprawami o łącznej mocy 2 664 W.p
Całkowita wartość inwestycji: 2 396 108,48 zł.

„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej
w Strzelcach Opolskich – etap I” – zadanie uzyskało dofinansowane z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
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klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie (Nr POIS.02.05.00-00-0082/16-00 z dnia 3 kwietnia 2017). Całkowita
wartość zadania wyniosła 1 117 500 złotych.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy
ul. Bocznicowej – „Program Twoje M”” – w ramach zadania powstaje budynek mieszkalny
wielorodzinny 4 kondygnacyjny, 3 klatkowy z podpiwniczeniem. W budynku powstanie 27
mieszkań o pow. użytkowej od ok. 45m² do ok. 74m². Podstawowe parametry obiektu:
− powierzchnia zabudowy: 568,70 m²
− wysokość budynku od terenu do kalenicy : 15,0 m
− wymiary zewnętrzne w poziomie parteru: 12,40m/46,55m
Całkowita wartość zadania wynosi 4 799 520 złotych z terminem realizacji do 28 czerwca 2019
roku.
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„Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej – wartość projektu wynosi 3 813,00 złotych.

„Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – zadanie obejmuje remont WC oraz
wykonanie wiaty. Wartość robót wynosi 96 200,00 złotych.

„Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace prowadzone były w miarę występujących
potrzeb. Wartość zadania wyniosła 43 000 złotych.

„Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej
w Strzelcach Op.” – aktualizacja dokumentacji projektowej – umowna wartość opracowania
wynosiła 3 600,00 zł.

INWESTYCJE NA NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH PRZEPROWADZONE
PRZEZ GZMK
wykonano na łączną kwotę 1 001 659 zł i dotyczyły one zadań w zakresie:
1. Zagospodarowanie nieruchomości gminnych - 377 529 zł w tym :
a) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz naprawą tynków budynku
przy ul. Krakowskiej 32a w Strzelcach Op. – 42 000 zł,
b) wykonanie robót brukarskich polegających na utwardzeniu nawierzchni z kostki
betonowej działki gminnej nr 1884/6 i 1886/3 przy ul. Pl. Żeromskiego 2-3 w
Strzelcach Op., - 99 630 zł,
c) wykonanie robót brukarskich polegających na utwardzeniu nawierzchni z kostki
betonowej wraz z chodnikiem pod pomieszczenia gospodarcze przy ul. 1-go Maja 31
w Strzelcach Op.- 40 541 zł.
d) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale
mieszkalne, przy ul. Jordanowskiej 6/1A i 6/1B w Strzelcach Opolskich.- 195 358 zł.
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2. Wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenia emisji pyłów- 337 744 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowych – 52 286 zł.
4. Wykonanie modernizacji i wymiany konstrukcji dachów i pokryć - 234 100 zł w tym:
a) Wykonanie robót inwestycyjnych dekarskich na budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. Ujazdowskiej 18 w Strzelcach Opolskich (wymiana pokrycia dachu wraz
z więźbą dachową i stropem na I piętrze) - 139 100 zł
b) Wykonanie zmiany pokrycia dachu na budynku GZMK , przy ul. Zamkowej 2
w Strzelcach Opolskich - 95 000 zł.
W ramach robót remontowych i inwestycyjnych w wielu lokalach mieszkalnych dokonano
likwidacji starych wysokoemisyjnych źródeł grzewczych takich jak: piece kaflowe, trzony
kuchenne, piece żarowe, kominki.
Działania te wpłynęły na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ich użytkowania
dostosowując je do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji
grawitacyjnej. Jednocześnie prowadzi się dalsze działania mające na celu obniżenie emisji
szkodliwych pyłów poprzez zmianę sposobu ogrzewania (likwidacja pieców kaflowych oraz
innych) na ogrzewanie etażowe gazowe lub niskoemisyjne etażowe na paliwo stałe.
W efekcie zlikwidowano 19 pieców kaflowych oraz 8 trzonów kuchennych i 1 kominek w 15
lokalach mieszkalnych na rzecz etażowego ogrzewania gazowego (7 lokali mieszkalnych) oraz
etażowego ogrzewania na paliwo stałe (8 lokali mieszkalnych).
Ponadto dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania lokali mieszkalnych
zakupiono 300 sztuk czujników tlenku węgla za łączną kwotę 34 499 zł. , które są montowane
w lokalach najemców.
W zakresie utrzymania ładu i porządku na terenach gminnych związanych z pielęgnacją
terenów zielonych wydatkowano kwotę – 14 159 zł.
Wykonana została okresowa kontrola stanu technicznego 21 obiektów zarządzanych
bezpośrednio przez GZMK za łączną kwotę 7 641 zł.
Stan techniczny budynków wraz zasobem mieszkaniowym gminy uzależniony jest od wieku
budynku, wyposażenia mieszkań w instalację elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania oraz zakresu wykonywanych remontów w lokalach oraz na budynkach.
Remonty budynków gminnych wykonywane są zgodnie z przyjętym planem, na realizację
którego zabezpiecza się środki finansowe w wysokości ustalonej przez Radę Miejską
w uchwale budżetowej.
Zakres planowanych remontów w pierwszej kolejności uwzględnia wydatki niezbędne do
utrzymania budynków gminnych w niepogorszonym stanie technicznym oraz mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi.
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W 2018r. dokonano poprawy stanu technicznego dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych:
− wykonano wymianę pokrycia dachu wraz z więźbą dachową i stropem na I piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Strzelcach Opolskich , przy ul. Ujazdowskiej
18,
− wykonano izolacje wraz z dociepleniem fundamentów oraz wymianę częściową tynku na
elewacji budynku w Strzelcach Opolskich, przy ul. Krakowskiej 32a.
Ponadto wykonano montaż urządzeń wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynku przy 1 Maja 31, M. Prawego 52, Ujazdowskiej 18 dostosowując cały budynek do
obowiązujących przepisów z zakresu wentylacji.
Pozostałe budynki wymagają dalszych nakładów finansowych m.in. remontu dachów, elewacji
oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowania lokali mieszkalnych poprzez dostosowanie ich do
obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji grawitacyjnej (nadal trwają prace w tym
zakresie zgodnie z planem w uzgodnieniu z Zakładem Kominiarskim) jak również wymiany
wysokoemisyjnych starych źródeł grzewczych na mniej emisyjne, bardziej efektywne oraz
bezpieczniejsze w użytkowaniu.
Stan techniczny budynków wraz zasobem mieszkaniowym gminy uzależniony jest od wieku
budynku, wyposażenia mieszkań w instalację elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania oraz zakresu wykonywanych remontów w lokalach oraz na budynkach.
Remonty budynków gminnych wykonywane są zgodnie z przyjętym planem, na realizację
którego zabezpiecza się środki finansowe w wysokości ustalonej przez Radę Miejską
w uchwale budżetowej.
Zakres planowanych remontów w pierwszej kolejności uwzględnia wydatki niezbędne do
utrzymania budynków gminnych w niepogorszonym stanie technicznym oraz mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PRACE REMONTOWE ZREALIZOWANE W
2018 ROKU W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH:
1) Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich:
• termomodernizacja budynku – 436.578,37 zł
w tym:
− środki własne gminy: 123.108,03 zł;
− dofinansowanie: Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, w tym gmina Strzelce
Opolskie, zawarł umowę z Zarządem Województwa Opolskiego o dofinansowanie
projektu pn. ”Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. To projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego działanie 3.2.1: 266.449,79 zł;
− pożyczka inwestycyjna długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 47.020,55 zł.
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• przebudowa ogrodzenia wraz z wykonaniem drogi przeciwpożarowej – 80.476,74 zł
2) Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich:
• termomodernizacja budynku – 647.104,71 zł
w tym:
− środki własne gminy: 166.350,31 zł;
− dofinansowanie: Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, w tym gmina Strzelce
Opolskie, zawarł umowę z Zarządem Województwa Opolskiego o dofinansowanie
projektu pn. ”Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. To projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego działanie 3.2.1: 408.641,24 zł;
− pożyczka inwestycyjna długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 72.113,16 zł.

3) Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich:
• termomodernizacja budynku – 668.797,74 zł
w tym:
− środki własne gminy: 149.027,70 zł;
− dofinansowanie: Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, w tym gmina Strzelce
Opolskie, zawarł umowę z Zarządem Województwa Opolskiego o dofinansowanie
projektu pn. ”Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. To projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego działanie 3.2.1: 441.804,53 zł;
− pożyczka inwestycyjna długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 77.965,51 zł.
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4) Przedszkole Publiczne w Kadłubie:
• rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Strzelecki Budżet Obywatelski) –
49.995,00 zł
5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich:
• przebudowa toalet szkolnych i przyłączy kanalizacji zewnętrznej – 168.677,71 zł

6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich:
• przebudowa sanitariatów i wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionie jednego
segmentu – 149.999,96 zł

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej:
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•

budowa zadaszenia na przejściu komunikacyjnym między budynkiem szkoły, a salą
gimnastyczną – 99.987,94 zł
8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce:
• wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Strzelecki Budżet Obywatelski) – 49.999,65 zł

9) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich:
• wykonanie stanowiska spikera oraz miejsc dla mediów na stadionie – 20.000,00 zł
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REMONTOWE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
ZREALIZOWANE W 2018 ROKU:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Nazwa
jednostki
Zakres wykonanych prac
oświatowej
Montaż wentylatora
Naprawa przyłącza w hydrantach
Remont kanalizacji sanitarnej
Remont wentylacji w kuchni
PP nr 4 w Strzelcach
Malowanie kuchni, klatki schodowej
Opolskich
i magazynu
Przebudowa instalacji elektrycznej
Wymiana drzwi
Montaż krawężników, wydzielenie rabat
Remont sanitariatów dla dzieci w o.z.
PP nr 5 w Strzelcach Rożniątów
Opolskich
Wykonanie
przyłącza
instalacji
teletechnicznej
Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w
PP Nr 8
Malowanie kuchni
Prace remontowe po termomodernizacji
PP nr 8 w Strzelcach
(naprawa spękanych ścian, wykonanie
Opolskich
dodatkowych instalacji elektrycznych
w kuchni, wymiana kratek wentylacyjnych,
montaż
dodatkowych
poręczy
balustradowych)
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Wartość w zł.
2.874,51 zł
5.000,00 zł
19.693,60 zł
6.987,94 zł
7.000,00 zł
5.000,00 zł
2.930,00 zł
4.551,00 zł
10.000,00 zł
5.936,08 zł
16.935,70 zł
7.978,05 zł

7.264,75 zł
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Lp.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa
jednostki
Zakres wykonanych prac
oświatowej
PP nr 9 w Strzelcach Dostosowanie pomieszczeń po byłym
Opolskich
mieszkaniu do potrzeb przedszkola
Malowanie sal i korytarzy w o.z. Błotnica
Strzelecka
PP w Dziewkowicach Remont schodów zewnętrznych w o.z.
Błotnica Strzelecka
Naprawa drzwi z obróbką
Malowanie ścian, sufitów, kafelkowanie
PP w Kadłubie
sanitariatów, wymiana rur wodnokanalizacyjnych w o.z. w Grodzisku
PP w Rozmierce
Przemurowanie komina, malowanie sali
Naprawa części elewacji budynku
PSP nr 1 w Strzelcach Naprawa pokrycia dachowego
Opolskich
Rozbudowa sieci teleinformatycznej
Naprawa kotłowni gazowej
Wykonanie instalacji teletechnicznej
PSP nr 2 w Strzelcach
Zabudowa rur w szatniach i sali oraz
Opolskich
malowanie
PSP nr 4 w Strzelcach Remont
instalacji
elektrycznej
Opolskich
i przewodów kominowych
PSP nr 7 w Strzelcach
Usunięcie awarii kanalizacji
Opolskich
PSP
Błotnica
Malowanie 3 sal lekcyjnych
Strzelecka
Naprawa opierzenia dachu budynku
PSP Sucha
Remont sanitariatów

Wartość w zł.
34.473,38 zł
26.479,21 zł
5.166,38 zł
3.407,25 zł
15.000,00 zł
5.400,61 zł
20.000,00 zł
11.800,00 zł
14.145,00 zł
10.000,00 zł
3.013,12 zł
3.468,60 zł
7.650,00 zł
14.690,20 zł
9.999,65 zł
4.000,00 zł
9.980,00 zł

VI. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I USŁUGI KOMUNALNE
1. CMENTARZ KOMUNALNY
Cmentarz komunalny w Gminie Strzelce Opolskie położony jest w Strzelcach Opolskich przy
ul. Gogolińskiej 24 i stanowi mienie gminy. Zarządcą cmentarza jest Gminny Zarząd Mienia
Komunalnego w Strzelcach Opolskich a obsługę prowadzi Biuro Cmentarza Komunalnego,
znajdujące się przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich.
Cmentarz otwarty jest codziennie:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 7.00 do 21.00,
b) w okresie od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 19.00, a w dniach 1 i 2
listopada od 7.00 do 22.00.
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W roku 2018r. na cmentarzu komunalnym odbyły się 82 pogrzeby. Dokonano rezerwacji
6 miejsc pochówku, a wydano:
− 65 zezwoleń na wjazd dla firm kamieniarskich stawiających nagrobki,
− 26 zezwoleń na utwardzenie terenu przy grobie,
− 14 zezwoleń na montaż ławki.
Na koniec 2018r. na cmentarzu komunalnym spoczywało 1155 pochowanych osób.
Na cmentarzu komunalnym w 2018r. zapewniono bieżące utrzymanie całorocznego porządku
na całej powierzchni cmentarza oraz parkingu. Prace wykonywane były przez firmy świadczące
usługi oraz przez pracowników cmentarza komunalnego z pomocą osób skierowanych do pracy
z OPS, odrabiających zaległości czynszowe oraz skazanych z Zakładu Karnego przy użyciu
posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń. Systematycznie wykaszane były też trawniki założone
na powierzchni ok. 3,5 ha.
W czerwcu wykonano coroczne opryski przeciw chorobom na 318 drzewach liściastych,
98 drzewach iglastych, 168 jałowcach, 123 krzewach róż oraz żywopłotach nasadzonych
z cisów, jałowców, pęcherznic, berberysów, tawuł i pięciornika.
Dodatkowo w tym samym czasie przeprowadzono nawożenie trawników i roślin ozdobnych
celem ich zasilenia i wzmocnienia.
Na drzewostanie znajdującym się na terenie parkingu oraz części parkowej cmentarza
wykonano coroczne cięcia pielęgnacyjno – sanitarne mające na celu podcinkę gałęzi w niższych
partiach oraz korektę korony drzewa.
W miesiącu sierpniu wprowadzono zmianę w cenniku opłat oraz regulaminie cmentarza
komunalnego umożliwiającą dokonanie rezerwacji niszy w kolumbarium.
W okresie od kwietnia do października w pracach porządkowych na cmentarzu komunalnym
pomagali pracownicy interwencyjni skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich na podstawie porozumień zawartych z GZMK. Były to osoby
bezrobotne kierowane w ramach prac społecznie użytecznych, zatrudnione w wymiarze 40
godzin miesięcznie. Poza tym na cmentarzu pracowały osoby odrabiające zaległości czynszowe
z tytułu najmu lokali mieszkalnych Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego.
W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Zakładem Karnym
Nr 1, piętnastu skazanych w ramach prac resocjalizacyjnych wysprzątało 131 grobów na
kwaterze IG. Skazani pomogli także w grabieniu opadłych liści.
Analiza kosztów utrzymania cmentarza wskazuje na stały wzrost wydatków w opłatach za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tendencja ta utrzymuje się każdego roku
szczególnie w miesiącach od października do grudnia.
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Dochody z opłat na cmentarzu komunalnym
Lp.

Dochody z opłat

Kwota w zł

1.

za miejsce grzebalne pojedyncze

6 600

2.

za miejsce grzebalne podwójne

9 000

3.

za rezerwację miejsca grzebalnego pojedynczego

500

4.

za miejsce grzebalne pod grobowiec pojedynczy

3 300

5.

za rezerwację miejsca grzebalnego pod grobowiec pojedynczy

3 000

6.

za rezerwację miejsca grzebalnego pod grobowiec podwójny

0

7.

za miejsce pod niszę w kolumbarium

4 000

8.

za rezerwację miejsca pod niszę w kolumbarium

4 000

9.

za kolejny pochówek w grobie murowanym lub podwójnym

1 100

10.

wjazd firmy kamieniarskiej na cmentarz

6 000

11.

za miejsce grzebalne – urna

3 450

12.

za miejsce grzebalne dla dzieci do lat 6

300

13.

opłata za utwardzenie terenu

1 100

14.

opłata za ustawienie ławki

700

15.

nadpłata

5,08

Łączna kwota dochodów z opłat wynosiła

43 055,08

2. REGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich oferuje następujące usługi:
1) konsultacje prawne udzielane przez Kancelarię Prawniczą z Opola prowadzoną przez
radców prawnych Arkadiusza Wytrwała, Waldemara Piontka, Piotra Szyndzielorza,
2) konsultacje podatkowe udzielane przez Panią Edytę Dziemecką - Piestrak z Biura
rachunkowego „Fiskus” w Strzelcach Opolskich,
3) szkolenia o tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) szkolenia dla młodzieży szkół średnich, w tym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
5) promocję firm na stronie internetowej Inkubatora - edycja ciągła na stronach
internetowych RIP, Urzędu Miasta, portalach społecznościowych, prasie lokalnej,
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6) promocję działalności RIP podczas wydarzeń lokalnych - prezentację działalności
podczas „Strzeleckich Targów Wiosennych” obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich,
7) organizację „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”,
8) zwiedzanie budynków RIP podczas ważnych uroczystości (Dni Ziemi Strzeleckiej,
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości),
9) wynajem sali konferencyjnej.
Oferta Inkubatora skierowana jest do:
1) osób z terenu powiatu strzeleckiego, które zamierzają rozpocząć działalność
gospodarczą,
2) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie powiatu
strzeleckiego, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat,
3) podmiotów świadczących usługi dla biznesu,
4) przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska akademickiego: studentów,
absolwentów i pracowników naukowych, którzy poprzez prowadzenie działalności
gospodarczej komercjalizują dorobek naukowy,
5) innych podmiotów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/359/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie
powierzenia Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich prowadzenia
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zmiany statutu Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego w Strzelcach Opolskich, z dniem1 lipca 2014r. w strukturze Gminnego Zarządu
Mienia Komunalnego rozpoczął działalność Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, który
na chwilę obecną działa w dwóch lokalizacjach.
1.

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości - siedziba przy ul. Zamkowej 4.

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości mieści się przy ul. Zamkowej 4, w zabytkowym
budynku, który przeszedł gruntowny remont. W Inkubatorze znajdują się pomieszczenia
biurowe przeznaczone na wynajem na preferencyjnych warunkach firmom rozpoczynającym
działalność gospodarczą. W sierpniu 2018r. minął czwarty rok od rozpoczęcia działalności
firm w Inkubatorze.
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Swoją działalność kontynuują następujący Najemcy:
1) JSA Projekt Biuro Architektoniczne Jarosław Szuszkiewicz,
2) Poradnia dietetyczna „Zdrowa Kaloria” Alicja Kałka Pisarek.
Na mocy postanowień zawartych w Regulaminie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
możliwe jest prowadzenie działalności w RIP nie dłużej niż 5 lat.
2. Regionalny Inkubatora Przedsiębiorczości ,,Strzeleckie Łazienki”.

W dniu 17 marca 2018r. minęły trzy lata od otwarcia Regionalnego Inkubatora
Przedsiębiorczości przy ul. Opolskiej 46B, tzw. ,,Strzeleckie Łazienki”.
W obiekcie przy ul. Opolskiej 46B działalność gospodarczą kontynuują firmy z branży
rekreacyjno-fitnesowej:
− Gabinet Kosmetyczny ROYAL NAILS Adriana Romanowicz.
− Fizjonika Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej Sandra Brożek,
− Centrum Terapeutyczne Monika Szendzielorz-Nowakowska,
− Gabinet Logopedyczny „Mowa Odnowa” Alicja Zielińska
− Fryzur i Urody „NOVA” Wioletta Matyasik, Jan Zygmunt,
− POL-MED Medyczne Centrum Zdrowia i Urody, Ewelina Pola
3. TARGOWISKO
Targowisko miejskie usytuowane jest przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich
i obejmuje 22 działki o łącznej powierzchni 10.850 m². Na płycie targowiska znajduje się
60 stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej. Pozostałe stoiska to są namioty, które
przedsiębiorcy mają w swoim posiadaniu. Targowisko miejskie jest własnością Gminy Strzelce
Opolskie i funkcjonuje na podstawie Regulaminu Targowiska przyjętego Uchwałą Rady
Miejskiej Nr XL/345/09 z dnia 27 października 2009 r., który określa zasady i możliwości
prowadzenia handlu. Zarządca targowiska każdorazowo jest wybierany w konkursie ofert.
Ostatni konkurs przeprowadzony w grudniu 2018 roku wygrała Firma „Gabi” prowadzona
przez Panią Gabrielę Bartoszek z Żędowic, która (również prowadziła targowisko przez cały
2018 r.) zaoferowała najkorzystniejszą cenę za zarząd targowiskiem w wys. 2.450,00 PLN.
Ponadto na podstawie § 4, ust.1. pkt 3 Uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej z dnia 25
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listopada 2015 r., otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wys. 5% zainkasowanych kwot na
podstawie bloczków opłaty targowej. Dochody z tytułu opłat targowych w roku 2018 wyniosły
ok. 982.000 i nie różniły się znacząco od dochodów z lat poprzednich, które oscylują wokół
kwoty 1 mln zł.
Kontrolę nad prawidłowym poborem opłaty targowej przeprowadzają co miesiąc pracownicy
referatu Inicjatyw gospodarczych i promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Strzeleckie targowisko należy do czołówki targowisk na terenie woj. opolskiego, jako jedno
z najlepiej wyposażonych w niezbędne urządzenia wynikające z wymogów Sanepidu, na co
pozwoliły nakłady poniesione w ubiegłych latach. W najlepszych okresach handluje tutaj ponad
400 handlowców.
W Strzelcach Opolskich od 2014 r. organizowany jest „Strzelecki Pchli targ”. Nie jest to
cykliczna impreza, odbywa się zazwyczaj w okresie od wiosny do jesieni, na placu
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. Celem organizacji targu jest umożliwienie osobom
prywatnym sprzedaży, bądź wymiany rzeczy używanych i niepotrzebnych. Udział w targu jest
bezpłatny. W 2018 r. pchli targ organizowany był czterokrotnie, tj. 6.04, 16.06, 1.09, 27.10.
4. TRANSPORT
Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od
zasięgu przewozów, jest gmina, związek międzygminny, powiat (miasto na prawach powiatu),
związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo lub minister właściwy do
spraw transportu.
Gmina Strzelce Opolskie jest członkiem Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ z NAMI,
któremu powierzyła zadania własne organizacji lokalnego transportu publicznego oraz dowozu
uczniów do szkół.
Celem związku jest wykonywanie zadań obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego
transportu zbiorowego, pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
i realizując zadania zdefiniowane w art. 8 i 15 tej ustawy.
Związek powołany został w roku 2016, należą do niego powiat strzelecki i wszystkie gminy
powiatu. W ramach planu transportowego opracowana została siatka linii komunikacyjnych,
na których samorządy zapewniają mieszkańcom kursowanie autobusów. Rocznie na terenie
działania Związku autobusy przejeżdżają 1,1 mln wozokilometrów. Z tej liczby ok. 190 tys.
wozokilometrów przypada na linie, które obsługują obszar wyłącznie naszej gminy i są
przypisane do finansowania przez samorząd Strzelec Opolskich.
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Sieć komunikacyjna o charakterze użyteczności publicznej – linie „edukacyjne” w gminie
Strzelce Opolskie
L.p.

Od

Przez

Do

1

Strzelce Op.

Dziewkowice, Warmątowice,
Strzelce Op.
Błotnica, Brzezina,

2

Strzelce Op.

Farska Kolonia

3

Strzelce Op.

Rożniątów,
Rożniątów,

4

Strzelce Op.

Farska Kolonia, Szczepanek

Strzelce Op.
Biadacz,
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5

Strzelce Op.

Rozmierka, Jędrynie, Osiek,
Osiek
Kasztal,
Osiek,
Kadłubski
Piec,
Kadłub, Szymiszów
Banatki, Kadłub, Grodzisko,
Rozmierka, Rozmierz, Sucha,

6

Strzelce Op.

Rozmierka, Rozmierz, Sucha,

Szymiszów

7

Strzelce Op.

Rożniątów,

Szymiszów

8

Strzelce Op.

Warmątowice,
Płużnica,
Warmątowice,

9

Strzelce Op.

Rożniątów,
Kalinowice,
Dolna,

10

Strzelce Op.

Grodzisko,
Rozmierka,
Szymiszów
Rozmierz, Sucha,

Błotnica,
Błotnica, Strzelce Op.

Kalinów,
Niwki, Ligota Ligota Górna

Związek Jedź z Nami, jako organizator transportu publicznego, określa zarówno sieć
transportową, jak i ceny biletów. Strzelecki PKS jest tzw. operatorem, z którym Związek ma
podpisaną stosowną umowę. Dochody ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów, a różnicę
pokrywają samorządy w formie tzw. rekompensaty. W roku 2018 samorząd dopłacały około
1 zł do każdego wozokilometra, a na rok 2019 zaplanowano 1,30 zł dopłaty.
Wydatki Gminy Strzelce Opolskie związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego
w 2018 r. w ramach Związku JEDŹ z NAMI wyniosły łącznie ok. 206.000 zł, w tym:
- składka członkowska - 24.000 zł,
- rekompensata kosztów transportu publicznego na liniach przypisanych gminie Strzelce
Opolskie, wydatkowana w 2018 roku - 88.000 zł,
- dopłata do rekompensaty po rozliczeniu kosztów za rok 2018 (wydatkowana na początku 2019
roku) - 94.000 zł.
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5. GOSPODARKA ODPADAMI
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę zadanie własne
związane między innymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Strzelce Opolskie została ujęta w spójny
zintegrowany system, który zgodnie z wymogami ustawy zafunkcjonował 1 lipca 2013 roku.
Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych, przestrzeganie hierarchii postępowania
z odpadami oraz selektywna zbiórka odpadów to podstawowe działania, mające na celu z jednej
strony zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, z drugiej skierowanie
pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania, znacząco ograniczając
strumień odpadów komunalnych trafiających na składowisko.
Selektywna zbiórka obejmuje także odpady niebezpieczne. Dzięki temu znacznie zmniejsza się
toksyczność odpadów komunalnych trafiających na składowisko, co w efekcie powoduje
obniżenie kosztów jego eksploatacji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
W gminie Strzelce Opolskie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości nie uległ zmianie w stosunku do lat 2013 – 2017. W przypadku nieruchomości
zamieszkałych jest to system pojemnikowo-workowy, natomiast w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych wyłącznie system pojemnikowy. System selektywnej zbiórki „u źródła”,
czyli odbiór posegregowanych odpadów sprzed nieruchomości od kwietnia 2015 roku jest
wspomagany przez uruchomiony w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX. Elementem EKO BOX-u są również
ogólnodostępne pojemniki służące do selektywnej zbiórki surowców wtórnych tzw. dzwony.
W maju 2018 r. w związku z dużym wzrostem ilości odpadów ulegających biodegradacji
wytwarzanych przez mieszkańców naszej gminy, zostało wprowadzone ograniczenie tychże
odpadów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą wystawić
podczas każdego odbioru max. 240 l tych odpadów, z nieruchomości wielorodzinnej
i mieszanej odbieranych jest max. 1100 l odpadów.
Równocześnie wprowadzono również dodatkową usługę dla mieszkańców nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej, którzy wytwarzają więcej niż 240 l odpadów i nie mają
możliwości ich zagospodarowania we własnym zakresie poprzez kompostowanie lub
przekazania ich do PSZOK, polegający na odpłatnym odbiorze ponadnormatywnych ilości
odpadów. Mieszkańcy mogą wystawiać dodatkowe odpady przed swoją posesję w workach
o pojemności 120 litrów zakupionych w Urzędzie Miejskim w cenie 6 zł/szt.
W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi trzykrotnie w ciągu
roku organizowana jest objazdowa, tzw. mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
dwukrotnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ponadto niektóre odpady niebezpieczne, jak np.: przeterminowane leki czy baterie, mieszkańcy
gminy mogą przekazywać w wyznaczonych miejscach:
•
leki - do aptek, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie,
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•
zużyte baterie - zbierane są do specjalnych pojemników usytuowanych w niektórych
placówkach handlowych, oświatowych, Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie,
•
drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki – w Miejskich Punktach
Elektroodpadów.
W wyniku ogłoszonego w I połowie 2017 r. przetargu realizatorem odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie jest nadal
konsorcjum firm: „Naprzód” Sp. z o. o. z Rydułtów oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ze Strzelec Opolskich (umowa została podpisana 20 czerwca
2017 r. i obowiązuje od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019 r.).
Wymagania stawiane wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostały
szczegółowo opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozliczanie kosztów
usługi odbywa się w terminach miesięcznych, w oparciu o dostarczany i zatwierdzany raport
zawierający informacje o ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz ceny odbioru
i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów. Realizacja umowy związanej
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych jest na bieżąco monitorowana przez
pracowników Referatu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędu
Miejskiego.Efektem nadzoru nad firmą odbierającą odpady jest przestrzeganie zasad
prawidłowego i zgodnego z warunkami umowy wykonywania usługi. Interwencje oraz
prowadzone działania kontrolne przyczyniają się do stabilizowania systemu, którego istotnym
elementem jest rzetelne przestrzeganie warunków umowy wraz ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy
Strzelce Opolskie mogą prowadzić przedsiębiorcy wpisani do gminnego rejestru działalności
regulowanej. Rejestr w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzi Burmistrz Strzelec Opolskich.
Gminny program osłonowy w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu
kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne.
Od roku 2014 prowadzony jest w gminie program osłonowy w zakresie wspierania rodzin
wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne
zamieszkujące w gminie Strzelce Opolskie. Wyłącznym kryterium wsparcia finansowego na
ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczba dzieci w rodzinie.
Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze) spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia
w przypadku, gdy dziecko się uczy lub studiuje, a do 26 roku życia jeżeli przypada on
w ostatnim roku studiów do ich ukończenia.
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Program wpisuje się w przyjętą strategię przez gminę, województwo i państwo. Z programu
w 2014 roku skorzystały 202 rodziny, w roku 2015 – 207 rodzin, w 2016 roku – 187 rodzin,
w roku 2017 - 193 rodziny i w roku 2018 – 191 rodzin.
Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami
Istotnym elementem sprawnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami jest prowadzenie
stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców. Prowadzenie działań
edukacyjnych i informacyjnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy. Bardzo
ważnym ich elementem jest współpraca z partnerami społecznymi, w tym z:
•

gminną spółką odbierającą odpady,

•

placówkami oświatowymi,

•

właścicielami i zarządcami nieruchomości,

•

sołtysami.

W działaniach edukacyjno-informacyjnych wykorzystywane są media lokalne i elektroniczne
(Internet). Dużą rolę w kontakcie z mieszkańcami odgrywa strona internetowa
(www.odpady.strzelceopolskie.pl) poświęcona gminnemu systemowi gospodarowania
odpadami komunalnymi, jak również media społecznościowe i bezpłatny dwutygodnik
kulturalno-informacyjny „Informator Strzelecki”, gdzie mieszkańcy znajdą wszystkie ważne
informacje na temat gospodarki odpadami. Dla najmłodszych mieszkańców w dalszym ciągu
udostępniona jest interaktywna gra edukacyjna „Segreguj odpady”, dzięki której dzieci mogą
sprawdzić lub pogłębić swoją wiedzę na temat zasad poprawnej segregacji odpadów
obowiązujących na terenie Gminy.
W grudniu 2018 roku wydano i rozkolportowano harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych na I półrocze 2019 r. Systematycznie publikowano ogłoszenia i informacje,
drukowano niezbędne naklejki na pojemniki.
Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2018 została przeprowadzona akcja „Elektrochoinka”,
której celem było zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Strzelce Opolskie dotyczącej
postępowania z elektroodpadami. Jak co roku akcja polegała na przekazywaniu przez
mieszkańców gminy zużytych elektrosprzętów w zamian za drzewko świerkowe w doniczce,
z możliwością zagospodarowania go w swoim domowym ogródku. Wśród mieszkańców
rozdano 300 szt. drzewek. Akcja „Elektrochoinka” przeprowadzana w gminie po raz trzeci
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, czego efektem było zebranie
i przekazanie do zagospodarowania prawie 4 tony elektrośmieci.
Materiały informacyjne, m.in. harmonogram odbioru odpadów oraz inne ważne dane dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi sukcesywnie publikowane były w funkcjonującej od
początku 2018 r. nowej aplikacji mobilnej „Moje odpady”.
27 lipca 2018 r. Gmina Strzelce Opolskie podpisała umowę na dofinansowanie przez Unię
Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu
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pn.: „Kompleksowa kampania informacyjno – edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami, pod nazwą „Eko-Logika”. Planowane koszty przeprowadzenia
kampanii wynoszą 714 128,94 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85 %.
Działania prowadzone w ramach „Eko - Logiki” mają za zadanie zachęcić mieszkańców gminy
do prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwrażliwić na problemy ekologiczne
i zdrowotne powodowane niewłaściwym zagospodarowaniem odpadów oraz spalaniem
odpadów w domowych instalacjach grzewczych. W ramach działań edukacyjnych
prowadzonych przez gminę dużą uwagę skupia się przede wszystkim na nieruchomościach
wielolokalowych, gdzie występuje największy problem w zakresie prawidłowej segregacji
odpadów. Właściciele tych nieruchomości czują się anonimowi i dlatego też nie zawsze
wywiązują się ze swoich obowiązków nałożonych przez ustawę u.c.p.g. Kontrola nad
prawidłowym postępowaniem z odpadami na nieruchomościach wielolokalowych jest
utrudniona, a weryfikacja źródeł wytwarzania odpadów wśród tak dużej ilości mieszkańców
jest wręcz niemożliwa, gdyż korzystają oni ze wspólnych pojemników.
W roku 2018 w ramach „Eko - Logiki” zakupione zostały 3 szafy do selektywnej zbiórki
elektroodpadów tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). Mają one ułatwić mieszkańcom
naszej gminy pozbycie się drobnych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Miejskie
Punkty Elektroodpadów są to specjalistyczne pojemniki przeznaczone do gromadzenia
zużytych baterii, żarówek, opakowaniach po tonerach atramentowych, telefonów
komórkowych, dyskietek, płyt CD/DVD, żarówek, zarówno zwykłych jak
i energooszczędnych. Urządzenie zawierają siedem osobnych tub, każda do zbierania różnych
małych domowych elektroodpadów. Otwory wrzutowe wielkością i kształtem dopasowane są
do odpowiednich odpadów.
MPE zostały ustawione w następujących lokalizacjach na terenie miasta Strzelce Opolskie:
•

Plac Stefana Żeromskiego (od strony ul. Wałowej, przy piramidzie),

•

Plac Targowy (przy transformatorze, od wjazdu z ul. Marka Prawego),

•

Osiedle Piastów Śląskich (pomiędzy Żłobkiem a Przedszkolem Nr 9).

W ciągu pierwszego tygodnia do MPE mieszkańcy wrzucili 60 kg baterii, 5 kg żarówek i 35 kg
innych drobnych elektrośmieci. Tak duże ilości zebranych elektrośmieci świadczą o tym, że
było bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca zbiórki tego typu odpadów.
W ramach projektu „Eko - Logika” zostało również zakupionych 8 kompletów kolorowych
koszy w kształcie kredek oraz 30 sztuk 120 litrowych pojemników do selektywnej zbiórki
papieru, która będzie funkcjonować od lipca 2019 roku na terenie całej gminy. Zestawy
kolorowych koszy kredek, staną przy gminnych przedszkolach i będą zachęcać najmłodszych
do segregacji odpadów, natomiast w kosze na papier zostały wyposażone wszystkie gminne
jednostki oświatowe. Koszt powyższych zadań wyniósł ok. 97 000 zł.
W ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez gminę finansowane są programy
edukacyjne realizowane przez gminne jednostki oświatowe. W 2018 r. wsparto (również
w ramach „Eko - Logiki”) 19 projektów na łączną kwotę 40 229,45 zł.
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Bardzo ważnym elementem prowadzonej przez gminę edukacji ekologicznej jest
przeprowadzanie zajęć dla dzieci i młodzieży, których celem jest podnoszenie wiedzy
i umiejętności związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi oraz
promowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zajęcia prowadzone
są w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego przy Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie. W 2018 r. w trakcie 21 zajęć
udział wzięło 471 uczniów i przedszkolaków.
W roku 2018 gmina Strzelce Opolskie wydała na działania edukacyjne 167 580 zł, z czego
119 913 zł zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
projektu „Eko-Logika”.
Zgodnie z ”Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Opolskiego gmina
Strzelce Opolskie należy do Regionu Południowo Wschodniego, dlatego firma odbierająca
(konsorcjum: PUKiM Sp. z o.o. i Naprzód Sp.z o.o.) przekazywała odpady komunalne
zmieszane i zielone z terenu naszej gminy (podobnie jak w latach wcześniejszych) do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej na terenie
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu k/Kietrza.

Jednym z zadań własnych gminy, z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym
z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest
prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt EKO BOX
od 2015 roku funkcjonuje w Szymiszowie przy ulicy Dworcowej 7A i obsługuje mieszkańców
dwóch gmin: Strzelce Opolskie i Jemielnica. Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka
edukacyjna, gdzie usytuowanych jest 10 tablic informacyjnych poświęconych zasadom
gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującym na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
których celem jest uświadamianie o konieczności ograniczania produkcji odpadów
komunalnych i wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Operatorem EKO BOX-u jest gminna spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich wyłoniona w drodze
przetargu.
Zgodnie z załącznikiem do Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica mogą oddawać do PSZOK
52 frakcje odpadów komunalnych, w tym odpady niebezpieczne.
Funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych generuje stałe
potrzeby inwestycyjne. PSZOK jest na bieżąco doposażany w niezbędne element y
infrastruktury, zakupiono m.in. w 2018 roku:
1) kontener o pojemności 14 m3, do gromadzenia papy odpadowej (ze względu na dużą
ilość odpadu dotychczasowy kontener okazał się niewystarczający),
2) trzy Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE), w postaci szaf na drobne elektrosprzęty,
do których mieszkańcy gminy mogą wrzucać: telefony, ładowarki, płyty CD / DVD,
żarówki, tonery, baterie i drobną elektronikę, stanowiących mobilny element PSZOK.
Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi są pokrywane z opłat,
wnoszonych przez podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsze opłaty wnoszone są w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Na koszty ponoszone w systemie gospodarki odpadami komunalnymi wpływa wiele
czynników, m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
funkcjonowanie PSZOK EKO BOX,
edukacja, informacja, promocja,
usługi pocztowe.

Ceny jednostkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. są wynikiem przeprowadzonego
przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z terenu gminy Strzelce Opolskie obejmują również rok 2018. Od dnia 1 stycznia 2018 r. uległa
zmianie cena za zagospodarowanie popiołu. Zmiana ceny spowodowana była przede
wszystkim wzrostem opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska.
Za wytworzone odpady, bez względu na ich ilość, mieszkańcy ponoszą miesięczną opłatę, która
nie uległa zmianie od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
i utrzymuje się w wysokości 12,00 zł od osoby, w przypadku zdeklarowania segregacji
odpadów lub 18,00 zł od osoby, jeśli odpady nie są segregowane.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a wytwarzane są odpady komunalne opłata ponoszona jest od ilości zdeklarowanych
pojemników.
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Wydatki poniesione w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w roku 2018
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Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
pokrywane są z dochodów z tytułu wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez zobowiązane podmioty.
Plan dochodów i wydatków na rok 2018 został opracowany w oparciu o analizy wpływów
z opłat za gospodarowanie odpadami za lata 2013 – 2016 i pierwsze półrocze roku 2017. Na
wykonanie dochodów mają wpływ korekty składanych deklaracji.
Do podmiotów zalegających z opłatami systematycznie wysyłane są upomnienia, a następnie,
w przypadku nieuiszczenia zaległości - tytuły wykonawcze za pośrednictwem właściwego
Naczelnika Urzędu Skarbowego. Ściągalność opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi utrzymuje się niezmiennie od roku 2013 na poziomie średnio około 99 %.
Zestawienie należności oraz zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w latach 2013 – 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018r.)

6. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
SPÓŁKA Z O.O.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich jest gminną spółką prawa handlowego, powołaną
na podstawie Uchwały numer XLIII/267/97 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 maja 1997 roku w wyniku przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności
Publicznej w Strzelcach Opolskich w jednoosobową Spółkę Gminy Strzelce Opolskie
ograniczoną odpowiedzialnością.
•
•

Firma zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Opolu dnia 9 stycznia 1998 roku
pod numerem RHB 3115.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi dziewięćset tysięcy (900.000) złotych i dzieli się na
dziewięć tysięcy (9.000) udziałów po sto (100) złotych każdy.
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Wszystkie udziały posiada jedyny wspólnik Gmina Strzelce Opolskie.
WŁADZE SPÓŁKI:
1) WŁAŚCICIEL
Gmina Strzelce Opolskie reprezentowana przez Burmistrza Strzelec OpolskichTadeusza Goca.
2) RADA NADZORCZA
(od 20.07.2017r )
Ewa Rurynkiewicz - Przewodniczący
Arkadiusz Wytrwał – Członek
Stanisław Krawiec - Sekretarz
3) ZARZĄD
(od 15.02.2013r do 31.06.2018)
Henryk Nowakowski – Prezes
Andrzej Zarębski – Zastępca Prezesa
(od 01.07.2018 zarząd jednoosobowy)
Henryk Nowakowski – Prezes
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Podstawowa działalność prowadzona jest w trzech zakładach, to jest:
1) Zakład Higieny Komunalnej
wykonywane usługi:
- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych
-zarządzanie PSZOK-iem w Szymiszowie
-zarządzanie składowiskiem odpadów w Szymiszowie
- odbiór nieczystości płynnych
- sprzątanie ulic i placów
-akcja zima
-dzierżawa i sprzedaż pojemników na odpady
2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
wykonywane usługi:
-zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych
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-zarządzanie budynkami będącymi własnością lub w posiadaniu Gminy Strzelce Opolskie
-roboty remontowo-budowlane
3) Zakład Zieleni Miejskiej
wykonywane usługi:
-zarządzanie Parkiem Miejskim
-konserwacja terenów zielonych
-wycinka pielęgnacyjna drzew
Spółka świadczy swoje usługi na terenie Gminy Strzelce Opolskie oraz Gminy Jemielnica
Stan zatrudnienia
Przeciętna liczba zatrudnionych

66 etatów

Osoby zatrudnione na dzień 31.XII.2018r

65 osób

SYTUACJA MAJĄTKOWA ORAZ FINANSOWA
•
•
•
•
•

Aktywa na dzień 31.12.2018r - 4.058.744,35 zł
w tym: aktywa trwałe - 1.673.776,88 zł
Pasywa na dzień 31.12.2018 r - 4.058.744,35 zł
w tym: kapitał - 2.159.829,05 zł
Ogółem przychody 7.037.045,85 zł
Zysk brutto z działalności gospodarczej:
101.728,56 zł
Zysk netto z działalności gospodarczej:
66.958,56 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE
✓ rozpoczęcie działań związanych z budową domków jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej na terenie Zieleni miejskiej w ramach projektu "Osiedle w zieleni"
zakończenie zadania planowana na wrzesień 2020 roku i jego wartość to kwota
3 683 930,00 zł
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✓ zakup śmieciarki DAF 553.540,00 zł w 2016 roku
✓ leasing śmieciarki DAF 479.00,00 zł w 2018 roku
✓ sprzęt do akcji zima: zakup posypywarek w 2018 roku jedna za 71.500,00 zł,w 2017
roku druga za 36.280,00 zł
✓ zakup spycharki(używanej) na składowisko odpadów za 62.500,00 zł w 2017 roku,
✓ modernizacja placu manewrowego na zapleczu PUKiM za 85.802,51 zł w 2017 roku,
✓ modernizacja składowiska :
•

dostosowanie dolnego zbiornika odcieków do wymogów przeciwpożarowych
dla składowiska odpadów i PSZOK-a za 28.754,03 zł w 2017 roku,
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•

wykonanie placu przeładunkowo-magazynowego na składowisku za 30.239,96
zł w 2018 roku,

•

remont systemu odcieków ze składowiska za 49.250,00 zł w 2017 roku,

•

wymiana systemu monitoringu na składowisku za 24.403,00 zł w kwietniu 2017
i jego późniejsza rozbudowa we wrześniu 2017 za 16.236,00 zł

•

zainstalowanie pochodni spalania gazu na składowisku za 25.00,00w 2016 roku

7. STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jest gminną spółką prawa handlowego działająca
na podstawie Umowy Spółki - Aktu notarialnego z dnia 21.03.1995r. Nr Rep. A: 1323/1995,
spisanego w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Op.
•

Firma zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Opolu
pod numerem RHB 2457,

•

Aktualna rejestracja KRS 0000131719 Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

•

Kapitał zakładowy Spółki wynosi na 31.12.2018r.: 68 531 650,00 zł

Dane Wspólników :
•

Gmina Strzelce Opolskie

- posiadane przez Wspólnika udziały 114 039
- wartość udziałów 62 721 450,00 zł
•

Gmina Jemielnica

- posiadane przez Wspólnika udziały 10 564
- wartość udziałów 5 810 200,00 zł
Władze Spółki:
Właściciele SWiK Sp. z o.o.:
➢ Gmina Strzelce Opolskie reprezentowana przez Burmistrza Strzelec Opolskich,
➢ Gmina Jemielnica reprezentowana przez Wójta Jemielnicy
Rada Nadzorcza SWiK Sp. z o.o.:
➢ Przewodniczący Rady Nadzorczej - Waldemar Baluch
➢ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Henryk Griner
➢ Sekretarz Rady Nadzorczej - Waldemar Piontek
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W 2018 roku nie było żadnych zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd SWiK Sp. z o.o.:
➢ Prezes Zarządu - Marian Waloszyński
➢ Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu - Tomasz Gibki
W 2018 roku nie było żadnych zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki.
Stan zatrudnienia spółki:
➢ przeciętne zatrudnienie w roku 2018 - 52 osoby
➢ zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. - 50 osób
Przedmiot działalności:
➢ produkcja i dystrybucja wody;
➢ odbiór i oczyszczanie ścieków;
➢ projektowanie,
i kanalizacyjnych.

budowa

sieci

oraz

przyłączy

wodociągowych

Obszar działalności:
➢ obszar Gminy Strzelce Opolskie (bez wsi Ligota Górna),
➢ obszar Gminy Jemielnica.
Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki za rok 2018
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki przedstawia się następująco:
1. Analiza bilansu
AKTYWA

Stan nadzień Stan na dzień Zmiany
31.12.2017
31.12.2018
w%

A

Aktywa trwałe

139 111 889,32 137 381 501,44

98,76

B

Aktywa obrotowe

11 070 768,67

110,34

Suma aktywów

150 182 657,99 149 597 172,24

12 215 670,80

PASYWA
A

Kapitał (fundusz) własny

74 882 535,16

76 723 648,93

102,46

75 300 122,83

72 873 523,31

96,78

Zobowiązania i rezerwy
B

na zobowiązania
Suma pasywów

150 182 657,99 149 597 172,24
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Bilans sporządzony został na 31.12.2018r., gdzie wykazuje po stronie aktywów i pasywów
sumę 149 597 172,24. Aktywa i pasywa jednostki na dzień bilansowy są niższe w stosunku do
roku poprzedniego o 0,40%.
W aktywach trwałych nastąpił spadek o 1,24%, a w aktywach obrotowych wzrost o 10,34%.
Kapitał własny na dzień bilansowy zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 2,46%.
Natomiast zobowiązania i rezerwy w stosunku do poprzedniego roku obrotowego spadły
o 3,22%.
Działalność Spółki finansowana jest w pozostałej części kapitałem obcym, którego udział
w finansowaniu majątku Spółki w roku 2018 wynosił 48,7% z czego 37,6% stanowi
dofinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie”
2. Analiza rachunku zysków i strat
Stan
nadzień Stan na dzień Zmiany
31.12.2017
31.12.2018
w%
Przychody netto ze sprzedaży
A

i zrównane z nimi

18 285 095,40

17 639 446,72

96,47

B

Koszty działalności operacyjnej

18 520 911,28

18 990 132,72

102,53

C.

Zysk/strata ze sprzedaży

-235 815,88

-1 350 686,00

572,77

D.

Pozostałe przychody operacyjne

1 985 828,47

2 385 638,19

120,13

E.

Pozostałe koszty operacyjne

718 977,26

92 178,60

12,82

F.

Zysk/strata
operacyjnej

1 031 035,33

942 773,59

91,44

G.

Przychody finansowe

92 009,35

142 374,46

154,74

H.

Koszty finansowe

624 493,57

342 970,28

54,92

I.

Zysk/strata
z
gospodarczej

498 551,11

742 177,77

148,87

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0,00

0,00

0,00

K.

Zysk/strata brutto

498 551,11

742 177,77

148,87

L.

Podatek dochodowy

380 187,00

297 542,00

78,26

M.

Pozostałe
obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenie 0,00
straty)

0,00

0,00

z

działalności

działalności
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N.

Zysk/strata netto

118 364,11

444 635,77

375,65

Z analizy rachunku zysków i strat wynika, że pozycja „Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi” w stosunku do roku poprzedniego jest niższa o 3,53%, a koszty działalności
operacyjnej wyższe o 2,53%
Za 2018 r. strata na sprzedaży wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 472,77%.
„Pozostałe przychody operacyjne” wzrosły o 20,13%, a „Pozostałe koszty operacyjne” są
niższe o 87,18%.
„Przychody finansowe” wzrosły o 54,74%, a „Koszty finansowe” zmniejszyły się o 45,08%.
Wynik na działalności gospodarczej wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 48,87%.
Spółka w roku 2018 osiągnęła wynik netto w kwocie 444,6 tys. zł i był on wyższy od wyniku
osiągniętego w roku poprzednim o 326,3 tys. zł, tj. o 275,60%.
Kapitał własny w 2018 roku w 57% finansuje majątek trwały, który w 41 % finansowany jest
środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Strzelce Opolskie.
Przedstawione dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za 2018 rok nie zostały
jeszcze zatwierdzone przez jednostkę badającą bilans.

NAJWAŻNIEJSZE REALIZOWANE PRZEZ SWIK SP. Z O.O.
Zadania, projekty i inwestycje (rok 2018 i lata wcześniejsze)
Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Strzelce Opolskie przez Spółkę
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w ramach projektów unijnych
I.

Zadania realizowane w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodnościekowej
aglomeracji Strzelce Opolskie” dofinansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Zadania

Wartość zadania brutto

(zrealizowane w latach (2011-2015)

(zaokr. do 1 PLN)

II

1.

Budowa kanalizacji w sołectwie Dziewkowice 10 930 836,00

2.

Budowa kanalizacji w sołectwie Błotnica
6 289 996,00
Strzelecka Etap I i II

3.

Budowa kanalizacji w sołectwie Rozmierka
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4.

Budowa kanalizacji w sołectwie Grodzisko
6 600814,00
Etap I

5.

Budowa kanalizacji w sołectwie Kadłub

7 031 316,00

6.

Budowa kanalizacji w sołectwie Rozmierz

2 621 037,00

7.

Budowa kanalizacji w sołectwie Sucha

5 060 552,00

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w 7 905 064,00
soł. Szymiszów Osiedle
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w
9 702 109,00
soł. Szymiszów Wieś

8.
9.

Budowa kanalizacji w sołectwie Osiek
10.

5 301 300,00
Etap I

11.

Modernizacja/Przebudowa kolektora do
6 990 055,00
oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
Razem 85 km sieci kanalizacji sanitarnych

77 333 955,00

Wartość zadań : 77 333 955,00 PLN brutto, 62 873 134,00 PLN netto w tym :
➢ dotacja :

42 323 206,00 PLN

➢ środki Gminy:

12 740 300,00PLN

➢ środki SWIK:

7 809 629,00 PLN

➢ pod. VAT:
II.

14 460 820,00 PLN

Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w 2015r.).

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I ( 7,7 km sieci kanalizacji
sanitarnej) .
Wartość: 3 932 198,00PLN brutto, 3 196 909 ,00 PLN netto,
➢ w tym:dotacja:
2 274 762,00 PLN
➢ środki SWIK: 922 147,00 PLN
➢ pod. VAT:
735 289,00 PLN
2. Budowa kanalizacji w sołectwie Błotnica Strzelecka Etap III (w 2015) (0,5 km
kanalizacji sanitarnej)
Wartość :371 816,70 PLN brutto, 302 290,00 PLN netto,
➢ W tym: dotacja:
226 717,50 PLN
➢ środki SWIK: 75 572,50 PLN
➢ pod. VAT:
69 526,70,00 PLN
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Łączna kwota dotacji ( do 2018r. ) 44 824 685,00 PLN
➢ Środki Gminy: :

12 740 300,00PLN

➢ Środki SWIK Sp. z o.o.:
III.

8 807 348,00 PLN

Zadania realizowane w ramach Projektu :

„Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz
budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020
Wartość
zadania brutto
I. Zadanie

Uwagi
(zaokr. do 100
PLN)

Budowa kanalizacji sanitarnej
1.

( 1 km) i wymiana sieci
wodociągowej ( 0,74 km) 745 380,00
w ul. Osieckiej w Strzelcach
Opolskich (Farska Kolonia)

zrealizowano
w 2017r.

Budowa kanalizacji sanitarnej
2.

realizacja

w Strzelcach Opolskich

1 291 500,00
2017-2019r.

w ul. Pięknej, Wilkowskiego,
Opolskiej, Kolejowej(1,2 km)
Modernizacja
systemu
kanalizacyjnych (0,65 km)
3.

sieci

i wodociągowych (1,5 km) - etap 2 377 590,00
I i II, ul. Zakładowa i Leśna

realizacja
2017-2019r.

w Strzelcach Opolskich
Budowa suszarni osadów
4.

i instalacji OZE

realizacja
16 304 200,00
2019-2021r.

na oczyszczalni w Strzelcach
Opolskich
Modernizacja części mechanicznej
5.

i biologicznej z rozbudową
systemu sterowania i budową

realizacja
43 788 000,00
2019-2021r.
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instalacji
fotowoltaicznej
oczyszczalni ścieków

na

w Strzelcach Opolskich
Modernizacja
systemu
sieci
wodociągowych (10,5 km) i
kanalizacyjnych ( 5 km) Etap III w
Gminie Strzelce Opolskie, w tym
budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. 1 Maja ( w tym

6.

w ulicach: Osiedle, Fabryczna,
Dworcowa, Marka Prawego,
17 789 900,00
Brzezińskiej,
Ujazdowskiej,
Sosnowej,
Opolskiej,
Krakowskiej,
Moniuszki,
Jankowskiego,
Rychla,
Mickiewicza, Gogolińska- w
Strzelcach Op. i Biadaczowej,
Krótkiej

realizacja
2019-2022r.

i Szymiszowskiej w Rożniątowie)
Modernizacja
wodociągowych
7.

stacji

w Gminie Strzelce Opolskie –

realizacja
6 006 090,00
2019r.

w Błotnicy Strzeleckiej, Kadłubie
Szczepanku i Rozmierce

8.

Razem , w tym

88 302 660,00

dotacja

46 874 660,54

Podatek VAT

16 511 879,50

Koszt netto

71 790 780,50

Do końca 2018r. wydatkowano w w/w Projekcie 4 630 900,00 zł brutto w tym :
➢ - koszt netto 3 764 959,35 zł, w tym:
➢ -dotacja : 1 398 037,012 zł
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VII. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna w gminie Strzelce Opolskie realizowana jest przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich, który działa na podstawie: Statutu uchwalonego Uchwałą
Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską w Strzelcach
Opolskich, Burmistrza Strzelec Opolskich i Kierownika Ośrodka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. udzielił wsparcia 543 rodzinom – liczba osób w tych
rodzinach to 885 osób. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęto 3,04 % ogółu
mieszkańców.
W celu ustalenia sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osób
i rodzin ubiegających się i korzystających z pomocy społecznej, pracownicy socjalni
zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. W 2018r. pracownicy
socjalni przeprowadzili 2 423 wywiadów, w tym również na potrzeby innych ośrodków
pomocy społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Pomoc społeczna świadczona jest poprzez rożne formy, tj. :
1) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych to zadanie własne gminy
o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe i okresowe finansowane są z dotacji do zadań
własnych. W uzasadnionych przypadkach ustawa o pomocy społecznej daje możliwość
przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego np. gorącego posiłku itp.
Pomoc w formie w/w zasiłków przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału, leków
i kosztów leczenia, odzieży, opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz.
Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy także wypłata zasiłków stałych.
W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy na łączną kwotę
532 794 zł.
2) PROGRAM WIELOLETNI
DOŻYWIANIA”

„POMOC

PAŃSTWA

W

ZAKRESIE

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy między innymi dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go
pozbawionym. Ośrodek Pomocy Społecznej jak co roku realizował Rządowy Program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. W tym celu Gmina Strzelce Opolskie zawarła Porozumienie
z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w/w programu.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez
zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych oraz dzieci w szkołach i przedszkolach oraz
przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.
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W ramach realizacji Programu pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na zakup
żywności objęto 262 mieszkańców gminy Strzelce Op. Z pomocy w formie posiłków w ramach
w/w programu korzystało 129 osób, w tym 56 dzieci w szkołach i przedszkolach, natomiast z
zasiłku celowego na żywność 179 osób .
3) PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (D.U. z 2018 roku poz. 1510 z późn. zm.) do zadań zleconych gminy
należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 tej ustawy (potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej.
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z budżetu państwa na sfinansowanie
kosztów realizacji zadania w kwocie 1.742,00 zł, którą wykorzystano w 100 %. W 2018 r.
wydano 27 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń. Liczba
osób uprawnionych do tej pomocy wynika niewątpliwie ze zwiększenia świadomości
społeczeństwa oraz działań realizowanych w ramach pracy socjalnej.
4) PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZIN
WIELODZIETNYCH W PONOSZENIU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01.05.2014 realizuje „Program
osłonowy w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych
z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Celem programu jest wspieranie rodzin
wielodzietnych poprzez pomoc finansową w zakresie ponoszenia kosztów związanych
z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Beneficjentami programu są rodziny
wielodzietne (w tym również rodziny zastępcze) spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, mające na
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku
gdy dziecko uczy się lub studiuje, a 26 roku życia jeśli przypada on w ostatnim roku studiów,
do ich ukończenia. Działania programu osłonowego polegają na pełnym przejęciu przez gminę
Strzelce Opolskie wydatków osób uprawnionych z tytułu opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Pomoc ta udzielana jest ze środków własnych budżetu gminy w ramach zadań
własnych W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 z w/w pomocy skorzystały 191 rodziny
z czego 123 rodzin zamieszkałych na wsi. Koszt realizacji programu w 2018 roku wyniósł 29
046 zł.
5) REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Jednym z zadań ustawy jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystentura rodziny polega na
towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej
z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny
dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.
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Tut. Ośrodek w roku 2018 zatrudniał 2 asystentów rodziny, z tego do 31 marca 2018 r.
1 asystenta w ramach partnerskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020
Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu refundowane jest wynagrodzenie asystenta wraz
z pochodnymi. Wsparciem asystentów rodziny w roku 2018 objętych było łącznie 32 rodziny
z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie.
6) USŁUGI OPIEKUŃCZE
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym w miejscu ich
zamieszkania. Usługi te świadczone są w następujących rodzajach:
- usługi opiekuńcze,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (rehabilitacja),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).
W roku 2018 usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami (zadania własne i zlecone)
objęto łącznie 111 osób z których 99 - to osoby mieszkające w mieście, zaś 12 – to osoby
zamieszkujące na trenach wiejskich. Do wykonywania powyższych rodzajów usług w ramach
zarówno zadań własnych jak i zleconych w 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał
8 opiekunek środowiskowych, 1 pielęgniarkę usług specjalistycznych, 2 rehabilitantów,
1opiekunkę na podstawie umowy zlecenia oraz 2 terapeutów usług specjalistycznych, którzy
świadczyli pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
7) ŚWIADCZENIE W FORMIE POBYTU W TYMCZASOWYM MIEJSCU
SCHRONIENIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienie przez
przyznanie tymczasowego schronienia.
Zarządzeniem Nr 16 / 2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 stycznia 2018r.
upoważniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do gospodarowania częścią
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Opolskie położonej przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego 10, celem realizacji zadań statutowych związanych z zapewnieniem
pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych. Zarządzeniem Nr 49 / 2018
Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 lutego 2018 r. ustalono miesięczny koszt utrzymania
tymczasowego miejsca schronienia w sytuacjach kryzysowych, który w 2018 roku wyniósł 360 zł. Nieodpłatnie miejsce schronienia przysługuje osobom, których dochód netto nie
przekracza kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Osoby nie
spełniające warunku kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność procentową za schronienie
uzależnioną od wysokości dochodu.
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W 2018 r. z pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych korzystały 4 osoby
z eksmisji.
8) ŚWIADCZENIE W FORMIE WSPARCIA POBYTU - W MIESZKANIU
CHRONIONYM
Mieszkania chronione stanowią alternatywną formę wsparcia w stosunku do usług
świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej. Co najmniej połowa mieszkańców mieszkań
chronionych wymaga wsparcia w formie usług opiekuńczych. Koszty pobytu w mieszkaniach
chronionych są relatywnie niższe co uzasadnia świadczenie pomocy tej grupie osób.
Zarządzeniem Nr 36 / 2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do
gospodarowania nieruchomością stanowiącą własność Gminy Strzelce, przekazano do
gospodarowania część budynku przy ul. Stefana Wyszyńskiego 10, w którym zostały
wyodrębnione mieszkania chronione w celu realizacji zadań statutowych.
Uchwałą Nr XVIII/110/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym ustalono warunki jej ponoszenia. Zarządzeniem Nr 50 / 2018 Burmistrza Strzelec
Opolskich z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania
chronionego, ustalona odpłatność za pobyt wynosi 1100,00 zł.
Na koniec grudnia przebywało w mieszkaniach 24 osoby. Na realizację zadania wydatkowano
w 2018 r. kwotę 272 209,63 zł co stanowi koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania
(koszty zatrudnienia opiekuna mieszkań chronionych, obsługa systemu przyzywowego, energia
elektryczna, gaz, woda, itd.) oraz niezbędne wyposażenie.
Dochody z tytułu wpłat mieszkańców wyniosły 89 386,00 zł.
Świadczenie w formie wsparcia pobytu - w mieszkaniu chronionym „za życiem”
W dniu 5 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych mieszkań chronionych przy
ul. Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Opolskich. W ramach realizacji Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin ”Za życiem” Działanie 4.7. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań
wspomaganych dla niepełnosprawnych - zostało utworzonych 12 mieszkań. Całkowita wartość
przedsięwzięcia wyniosła 1 985 624 zł., dofinansowanie 976 024 zł. a środki własne Gminy
wyniosły 1 009 600 zł. Mieszkańcami są osoby wymagające częściowego wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.
Uchwałą Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym ustalono warunki jej ponoszenia. Zarządzeniem Nr 51 / 2018 Burmistrza Strzelec
Opolskich z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania
chronionego „Za Życiem”, odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 1300,00 zł. od osoby ( do
3 osób w mieszkaniu).
Na koniec grudnia przebywało w tych mieszkaniach 11 osób. Na realizację zadania
wydatkowano w 2018 r. kwotę 267 656,23 zł co stanowi koszty stałe związane z utrzymaniem
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mieszkania (koszty obsługi systemu przyzywowego, energia elektryczna, gaz, woda, itd.) oraz
wyposażenie. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców wyniosły 30 933,10 zł.
9) KLUB „SENIOR +”
W związku z ogłoszonym konkursem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Gmina
Strzelce Opolskie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 Moduł II Edycja 2018 Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.
W ramach realizacji zadania organizowano wyjazdy rekreacyjno-integracyjne, zajęcia
rekreacyjno-sportowe oraz spotkania kulturalne w oparciu o rozpoznanie potrzeb środowiska
senioralnego. Prowadzone zajęcia warsztatowe promujące aktywne spędzanie wolnego czasu:
decoupage, qulling, origami, wyplatanie ozdób z wikliny papierowej, malowanie akwarelami,
naukę podstaw szycia, rękodzieło artystyczne: wykonywanie koronek na szydełku,
wykonywanie kwiatów z kolorowej bibuły. Ponadto w pomieszczeniach klubowych często
organizuje się imprezy integracyjne a pomieszczenie do rehabilitacji wspiera sprawność
fizyczną. Dodatkowo ofertę Klubu stanowią pogadanki, odczyty.
Działalność Klubu Senior +, ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz szereg
innych działań socjalnych, poprzez bezpośredni udział osób niepełnosprawnych, starszych,
samotnych, w różnego rodzaju imprezach wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną
i fizyczną osób starszych, i umożliwiając jednocześnie pracownikom socjalnym postawienie
właściwej diagnozy socjalnej oraz podjęcie działań ze strony Ośrodka.
10) DODATKI MIESZKANIOWE
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
180 ze zm. ) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).
Dodatek mieszkaniowy to typowa dopłata do kosztów utrzymania mieszkania. Prawo do niego
ma rodzina lub samotna osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o dodatkach
mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami
mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego
lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek .
Podstawowe dane porównawcze dotyczące dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach
2017/2018 przedstawia poniższa tabela:

Z tabeli wynika, że w roku 2018 wypłacono o 426 mniej dodatków niż w roku 2017, co stanowi
88,67%. Przeciętna wysokość dodatku w 2018 r. także była mniejsza i w stosunku do roku
poprzedniego wyniosła 98,90%.
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11) DODATKI ENERGETYCZNE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2018 r.
poz. 755 ze zm.) – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany
dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U z 2017 r.
poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej. Dodatek energetyczny jest przyznawany przez Burmistrza w drodze
decyzji.
Szczegółowa analiza wypłaty dodatków energetycznych:
wysokość dodatku energetycznego wypłaconego w 2018r.:
- dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 4 579,85 zł
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 7 256,86 zł
- dla gospodarstwa składającego się co najmniej 5 osób - 3 126,20 zł
14 962,91+ 2% kwoty : 299,26
RAZEM : 15 262,17
12) ŚWIADCZENIA
RODZINNE,
ŚWIADCZENIA
Z
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA
DOBRY START, STYPENDIA SZKOLNE

•

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne specjalny
zasiłek opiekuńczy,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.
Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, na dzień 31-122018 r. ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 1.264 rodziny.
Realizacja świadczeń rodzinnych w 2018 r. przebiegała prawidłowo. Finansowanie świadczeń
było w pełni zabezpieczone, transze środków z Urzędu Wojewódzkiego były przysyłane
w terminie. Dzięki temu wypłaty przebiegały bez zakłóceń, według ustalonego harmonogramu.
Pod względem organizacyjnym, z przyjmowaniem wniosków i terminowym wydawaniem
decyzji administracyjnych również nie było problemów.
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•

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 94 rodziny, w roku 2017
– 120 rodzin. Uprawnionych do świadczeń było 139 osób, w roku 2017 – 177.
W ciągu 2018 roku zostało wypłaconych 1.914 świadczeń na kwotę 764.408 zł. W 2017 r. było
wypłaconych 2.163 świadczeń na kwotę 860.455 zł. Średnia wysokość jednego świadczenia
wyniosła 399 zł, w roku 2017 była to wartość - 398 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest
zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Dłużnik alimentacyjny
oznacza osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko
której egzekucja okazała się bezskuteczna.
W 2018 r. poprzez bezpośrednie wpłaty na konto OPS lub poprzez komornika sądowego
prowadzącego postępowanie egzekucyjne, zwrócono kwotę 338.674,26 zł, co stanowi blisko
44,31 % kwoty wypłaconych świadczeń. W 2017 r. została zwrócona kwota w wysokości
235.704,57 zł, co stanowiło 27,40 % wypłaconych świadczeń. Wysokość zwrotu należności
wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, co najprawdopodobniej jest spowodowane
zmianami w Kodeksie Karnym, które nałożyły na OPS obowiązek zawiadamiania Prokuratury
Rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych. Od
miesiąca października 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia prokuraturę na
podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U.
2018 poz. 1987 z późn. zm.), o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 § 1 i § 3 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.), już w chwili
przyznania świadczeń rodzinnych albo świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby
uprawnionej, czyli dziecka dłużnika alimentacyjnego. Procedura ta przyczynia się do szerszych
działań wobec dłużników alimentacyjnych, którzy nie wykazują chęci spłaty już w przypadku,
gdy zadłużenie stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.
Na dzień 31.12.2018 w gminie było zarejestrowanych 150 dłużników alimentacyjnych. W roku
2018 wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych. W roku 2017 takich decyzji wydano – 17. W roku 2018 skierowano do
prokuratury 18 wniosków o ściganie dłużników w związku z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa „niealimentacji”, określonego w art. 209 § 1 kodeksu karnego.
•

Świadczenie wychowawcze

Realizacja Programu 500+, na okres świadczeniowy 2018/2019 przebiegała prawidłowo.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, przyjmowanie wniosków, a następnie
wydawanie decyzji administracyjnych, i wypłata świadczeń wychowawczych w gminie
Strzelce Opolskie przebiegła bardzo płynnie, bez zakłóceń. Świadczenia były wypłacane na
bieżąco. Terminowa wypłata obok niewątpliwej zasługi pracowników merytorycznych mogła
się odbywać dzięki zabezpieczeniu środków finansowych. Transze środków z Urzędu
Wojewódzkiego wpływały na bieżąco, zgodnie z harmonogramem.
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W roku 2018 (od stycznia do grudnia) zostało przyjętych 2.054 wniosków. Wsparciem
w ramach programu, na koniec grudnia 2018 r. było objętych 1.677 rodzin.
Wydatki ogółem związane z realizacją programu, w 2018 r. wyniosły 14.638.608 zł.
•

Dobry start

W 2018 roku został uruchomiony nowy program rządowy „Dobry start”. Dobry start zapewnia
kwotę 300 zł na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
Od lipca do listopada 2018 r. zostało przyjętych 2.180 wniosków. Wsparciem w ramach
programu, zostało objętych 3.093 dzieci. Wydatki ogółem związane z realizacją programu
„Dobry Start”, w 2018 r. wyniosły 989.810 zł.
Realizacja Programu „Dobry Start” przebiegała prawidłowo. Dzięki zaangażowaniu
pracowników, przyjmowanie wniosków, i ich wypłata w gminie Strzelce Opolskie przebiegła
bardzo płynnie, bez zakłóceń. Świadczenia były wypłacane na bieżąco. Transze środków
z Urzędu Wojewódzkiego wpływały na bieżąco, zgodnie z harmonogramem.
•

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi
Pomocy Społecznej, Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r.
Udzielanie pomocy materialnej uczniom, jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art. 128 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, koszt zadania w 80 % jest
finansowany ze środków budżetu państwa, natomiast w 20 % przez gminę.
Pomoc materialna jest udzielana w postaci stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny - uczeń znajdujący się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
W roku 2018 plan dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych wyniósł 60.000 zł. Środki własne
gminy – 7.075 zł. Łączna kwota, wyniosła więc 67.075 zł. Wartość wypłaconych stypendiów
wyniosła 42.450 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. (rok szkolny 2017/2018) ze
stypendiów szkolnych skorzystało 37 uczniów; w okresie od września do grudnia 2018 r. (rok
szkolny 2018/2019) – 27 uczniów.
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VIII. OŚWIATA
STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI prowadzonych przez gminę Strzelce
Opolskie
Jednostki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019
➢ Jednostki prowadzone przez gminę Strzelce Opolskie:
Liczba w roku szkolnym
Lp. Wyszczególnienie
Uwagi
2018/2019
1.

Żłobek

1

2.

Przedszkola
Publiczne

3.

Publiczne Szkoły
11
Podstawowe

4.

Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy

8
przedszkoli
samodzielnych
oraz
2
wchodzące
w
skład
zespołów
placówek
oświatowych
- ponadto w strukturach
przedszkoli funkcjonuje 7
oddziałów zamiejscowych
9 szkół podstawowych
samodzielnych
oraz
2
wchodzące
w
skład
zespołów
placówek
oświatowych
(w tym 3 z oddziałami
gimnazjalnymi)

10

1

➢ Jednostki niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Strzelce Opolskie - dotowane
przez Gminę Strzelce Opolskie:
Data
Lp. Nazwa
Organ prowadzący
rozpoczęcia
działalności
1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
o uprawnieniach szkoły publicznej
1.09.2005 r.
Grodzisko
w Grodzisku

2.

Punkt
Przedszkolny
w
Stowarzyszenie na Rzecz
Niepublicznej Szkole Podstawowej
Rozwoju Szkoły Specjalnej 1.09.2014 r.
Specjalnej
„Ósemka”
w Strzelcach Opolskich
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3.

4.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju
Edukacji
Niepubliczne Przedszkole Specjalne
i Rehabilitacji
Osób 1.09.2015 r.
„Dobry Start”
Niepełnosprawnych
w
Kadłubie
Żłobek
Niepubliczny
Osoba fizyczna
9.02.2017 r.
„Krasnoludek”

Liczba wychowanków Przedszkoli Publicznych w latach szkolnych 2017/2018 oraz
2018/2019
w
tym
w
tym
oddziały dzieci
dzieci
6oddziały dzieci
dzieci
6letnie
letnie
2017/2018
2018/2019
PP 4 Strzelce Op.
7
149
42
8
167
36
PP 5 Strzelce Op.
7
160
45
7
170
43
PP 8 Strzelce Op.
7
175
44
7
170
49
PP 9 Strzelce Op.
7
173
42
7
150
54
PP 10 Strzelce Op. 5
125
32
5
125
37
PP Dziewkowice
4
95
16
4
100
23
PP Kadłub
3
68
20
3
68
20
PP Kalinowice
1
25
2
1
25
7
PP Osiek
1
18
5
1
15
4
PP Rozmierka
3
45
13
3
46
11
RAZEM
45
1.033
261
46
1.061
284
Liczba uczniów w Publicznych Szkołach Podstawowych w latach szkolnych 2017/2018
oraz 2018/2019
w
tym w
tym
Rok szkolny 2017/2018 Oddziały Uczniowie oddziały
uczniowie
gimnazjalne gimnazjalni
PSP 1 Strzelce Op.
PSP 2 Strzelce Op.
PSP 4 Strzelce Op.
PSP 7 Strzelce Op.
PSP Błotnica
PSP Dziewkowice
PSP Kadłub
PSP Kalinowice
PSP Rozmierka

18
11
17
29
6
7
7
6
6

362
243
350
586
85
76
115
54
58

7
6
-

93

163
123
-
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PSP Sucha
PSP Szymiszów
Razem

6
11
124

59
191
2 179

5
18

101
387

w
tym w
tym
Rok szkolny 2018/2019 Oddziały Uczniowie oddziały
uczniowie
gimnazjalne gimnazjalni
PSP 1 Strzelce Op.
PSP 2 Strzelce Op.
PSP 4 Strzelce Op.
PSP 7 Strzelce Op.
PSP Błotnica
PSP Dziewkowice
PSP Kadłub
PSP Kalinowice
PSP Rozmierka
PSP Sucha
PSP Szymiszów
Razem

16
12
16
31
7
8
8
7
7
7
9
128

344
259
344
629
93
89
139
56
67
65
151
2.236

3
3
2
8

69
53
41
163

W roku szkolnym 2018/2019 1.232 uczniów szkół podstawowych korzystało z dodatkowej
nauki języka mniejszości narodowej.
Opieka nad dziećmi do lat 3
Żłobek
Żłobek działa jako samodzielna jednostka budżetowa od 1 stycznia 2013 roku.
Dzięki pozyskaniu środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” w 2012 roku możliwe było przebudowanie obiektu oraz zakup
nowoczesnego wyposażenia żłobka. W Żłobku wówczas stworzono 90 miejsc. W związku
z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, od 1 września 2018
roku zwiększono liczbę miejsc do 100.
W samym 2018 roku całkowite koszty funkcjonowania Żłobka wyniosły 1.321.398,63 zł,
z czego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH
plus – edycja 2018” pozyskano dotację w wysokości 144.000,00 zł.
Żłobek w Strzelcach Opolskich, jako placówka opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna,
świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 zamieszkującymi na terenie
gminy Strzelce Opolskie.
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Dzienny opiekun
Gmina Strzelce Opolskie zawarła porozumienie dotyczące współpracy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Opolu w zakresie finansowania kosztów opiekuna dziennego na terenie
Gminy w ramach projektu „Opolskie dla rodziców i opiekunów” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do września 2018 roku
Gmina w ramach programu zatrudniała 2 opiekunki dzienne, które sprawowały opiekę nad
dwojgiem dzieci.
Celem projektu było zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy oraz wsparcie rodzin
w sprawowaniu przez nie funkcji opiekuńczej wobec dzieci.
Kadra pedagogiczna – lata szkolne 2017/2018 oraz 2018/2019
W roku szkolnym 2017/2018 (I – VI 2018 roku) w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Strzelce Opolskie zatrudnionych było 435 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty
stanowiło 342,29 etatów. Według stopni awansu zawodowego zatrudnienie przedstawiało się
następująco:
− nauczyciele stażyści – 8,93 etatów tj. 2,6% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele kontraktowi – 39,06 etatów tj. 11,4% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele mianowani – 60,89 etatów tj. 17,8% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele dyplomowani – 233,41 etatów tj. 68,2% ogółu zatrudnionych.
W roku szkolnym 2018/2019 (IX – XII 2018 roku) zatrudnionych było również 435
nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 350,52 etatów. Według stopni awansu
zawodowego zatrudnienie przedstawiało się następująco:
− nauczyciele stażyści – 8,84 etatów tj. 2,5% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele kontraktowi – 40,85 etatów tj. 11,7% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele mianowani – 62,32 etatów tj. 17,8% ogółu zatrudnionych,
− nauczyciele dyplomowani – 238,51 etatów tj. 68% ogółu zatrudnionych.
Na podstawie przeprowadzonej przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek analizy wydatków
poniesionych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w 2018 roku stwierdzono, że
w gminie Strzelce Opolskie na wszystkich stopniach awansu zawodowego średnie
wynagrodzenie nauczycieli (zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela) wynosiły:
− w odniesieniu do nauczyciele stażystów – 3.091,68 zł,
− w odniesieniu do nauczyciele kontraktowych – 3.328,08 zł,
− w odniesieniu do nauczyciele mianowanych – 4.361,73 zł,
− w odniesieniu do nauczyciele dyplomowanych – 5.574,67 zł.
Oznacza to, że w gminie Strzelce Opolskie nie zaszła konieczność wypłaty jednorazowych
dodatków uzupełniających.
Koszty funkcjonowania oświaty
Wydatki na oświatę oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018 wyniosły łącznie
46.660.833,78 zł, z czego 45.198.671,11 zł gmina przeznaczyła na obszar edukacyjny
zapewniający opiekę i edukację dzieciom w wieku przedszkolnym oraz na poziomie szkół
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podstawowych i gimnazjalnych, a 1.462.162,67 zł na opiekę nad dziećmi do lat 3
zamieszkałymi na terenie gminy Strzelce Opolskie.
Na finansowanie zadań oświatowych gmina Strzelce Opolskie otrzymała w 2018 roku:
− część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 22.324.555 zł,
− dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w wysokości 1.067.230,00 zł,
− dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w wysokości 254.886,14 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych w zestawieniu z dochodami
przypadającymi na te jednostki w 2018 roku przedstawiały się następująco:
Łączne
wydatki
w 2018 r.

Łączne
dochody
w 2018 r.

Całkowity
w
tym
koszt
subwencja dopłata JST
jednego
oświatowa
ucznia

PSP nr 1 w Strzelcach
4.235.977,78 2.798.968,19 2.744.635,34 1.437.009,59 11.898,81
Op.
PSP nr 2 w Strzelcach
2.283.591,97 1.826.142,97 1.786.464,08 457.449,00 9.195,67
Op.
PSP nr 4 w Strzelcach
3.630.405,76 2.295.175,24 2.246.089,16 1.335.230,52 10.432,20
Op.
PSP nr 7 w Strzelcach
5.840.728,74 4.199.298,08 4.101.936,29 1.641.430,66 9.729,14
Op.
PSP Błotnica
1.481.057,60 1.196.237,83 1.180.148,29 284.819,77 16.894,19
PSP Dziewkowice
1.133.459,26 1.087.799,76 1.077.814,53 45.659,50 14.109,45

Całkowity
koszt
jednego
oddziału
244.383,33
201.493,41
217.824,35
196.878,50
233.851,20
154.562,63

PSP Rozmierka

1.219.030,35 995.857,22 976.329,41 223.173,13 19.984,10 192.478,48

PSP Sucha

1.278.197,10 994.761,00 984.266,14 283.436,10 20.954,05 201.820,59

PSP Szymiszów

2.401.560,16 2.029.104,16 2.012.252,27 372.456,00 13.517,22 232.409,05

ZPO Kadłub
ZPO Kalinowice

1.579.188,73 1.233.122,94 1.196.913,20 346.065,79 11.279,92 189.502,65
1.333.254,04 936.428,82 896.873,34 396.825,22 16.735,41 181.807,37

Uwagi: Łączne dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej, dotację „przedszkolną”
i „podręcznikową” oraz dochody uzyskane m.in. z wynajmu pomieszczeń i sal w obiektach
oświatowych.
W przypadku ZPO w Kadłubie i ZPO w Kalinowicach koszt zespołu uwzględnia funkcjonowanie
oddziału przedszkolnego
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Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli w zestawieniu z dochodami
przypadającymi na te jednostki w 2018 roku przedstawiały się następująco:

Łączne
wydatki
w 2018 r.

Łączne
dochody
w 2018 r.

w
tym
subwencja
oświatowa
dopłata JST
i
dotacja
przedszkolna

Całkowity
koszt
bieżący
jednego
ucznia

Całkowity
koszt
bieżący
jednego
oddziału

PP nr 4 w Strzelcach
2.558.464,91 481.817,70 434.498,74 2.076.647,21 12.798,89 270.644,99
Op.
PP nr 5 w Strzelcach
1.600.673,54 388.213,48 349.508,12 1.212.460,06 9.695,65 226.227,23
Op.
PP nr 8 w Strzelcach
2.536.950,61 505.436,40 447.244,47 2.031.514,21 10.695,47 264.835,13
Op.
PP nr 9 w Strzelcach
2.420.335,56 414.075,72 358.630,91 2.006.259,84 9.882,25 245.178,68
Op.
PP nr 10 w Strzelcach
1.370.785,99 363.645,22 322.723,83 1.007.140,77 10.951,36 273.784,11
Op.
PP Dziewkowice
957.103,68 201.241,34 190.132,13 755.862,34 9.515,94 229.976,37
PP Kadłub
792.651,94 181.128,47 168.137,66 611.523,47 10.683,88 242.167,92
PP Rozmierka
536.593,01 112.028,19 110.385,48 424.564,82 11.695,40 176.717,48
Uwagi: Łączne dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej (na dzieci 6-letnie)
idotację „przedszkolną” oraz dochody uzyskane m.in. z opłat rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolu.
W kwocie dopłaty JST mieszczą się również środki pozyskane przez gminę Strzelce Opolskie na
projekt Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego ”Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (działanie 3.2.1) tj. na Termomodernizację
budynku PP nr 4 w Strzelcach Opolskich (dofinansowanie 266.449,79 zł), Termomodernizację
budynku PP nr 8 w Strzelcach Opolskich (dofinansowanie 408.641,24 zł) oraz
Termomodernizację budynku PP nr 9 w Strzelcach Opolskich (dofinansowanie 441.804,53 zł).

IX. KULTURA
Działalność kulturalna w Gminie Strzelce Opolskie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
obejmuje szeroki wachlarz działań/ wydarzeń kulturalnych realizowanych głównie przez
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK), zgodnie ze o statutem tej instytucji uchwalonym przez
Radę Miejską na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
W 2018 r. SOK prowadził działalność wg dwóch głównych obszarów:
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Obszar kulturalny:
✓ organizowano imprezy kulturalne, w szczególności spektakle, koncerty, wernisaże, finisaże
i wystawy artystyczne, projekcje filmowe, imprezy artystyczne i rozrywkowe,
✓ prowadzano zajęcia i warsztatów tematycznych / artystycznych oraz koła zainteresowań,
✓ prowadzano i organizowano działalność zespołów muzycznych, tanecznych
i folklorystycznych,
✓ promowano kulturę Gminy Strzelce Opolskie i lokalnych twórców kultury,
✓ realizowano edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę,
✓ tworzono warunki dla rozwoju folkloru, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego,
✓ organizowano zajęcia świetlicowe w formie świetlic wiejskich i dzielnicowych,
✓ współpracowano z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność
kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz
publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.
Obszar biblioteczny:
✓ gromadzono, opracowywano, przetwarzano materiały biblioteczne z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu,
✓ udostępniano zbiory biblioteczne na miejscu, wypożyczano na zewnątrz oraz prowadzano
działania informacyjne i edukacyjne,
✓ współdziałano z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,
✓ promowano literaturę, czytelnictwo,
✓ organizowano i prowadzano różne formy pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji
kultury, książki i sztuki.
Oprócz siedziby Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich, gdzie mieści się
również Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, prowadzona jest działalność w placówkach
na terenie gminy Strzelce Opolskie: w osiemnastu świetlicach, w tym dwóch na terenie
Strzelec Opolskich i 16 świetlicach wiejskich oraz w 6 filiach bibliotecznych.
1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
W celu dotarcia z ofertą proponowanych imprez kulturalnych do jak największej ilości
odbiorców i prowadzenia tym samym edukacji kulturalnej SOK współpracuje
z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i lokalnych, m. in. „Nową Trybuną Opolską”,
tygodnikiem „Strzelec Opolski”, Polskim Radiem „Opole”, Radiem „Park”, Radiem Doxa,
TVP Opole, TV City Sat Gordzielik i innymi.
Strzelecki Ośrodek Kultury posiada i stale aktualizuje własną stronę internetową:
www.sok.strzelceopolskie.pl, stronę na portalu społecznościowym: Facebook oraz przy
współpracy z Gminą Strzelce Opolskie prowadzi bezpłatny dwutygodnik kulturalno –
informacyjny „Informator Strzelecki”.
SOK współpracuje z wieloma instytucjami na terenie gminy, m.in.: Gminnym Zarządem
Obsługi Jednostek, Środowiskowym Domem Samopomocy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Zespołem Placówek Oświatowych Ósemka w Strzelcach Opolskich, Parafią pw. św.
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Wawrzyńca, Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, Urzędem
Miejskim oraz innymi instytucjami i placówkami z terenu gminy Strzelce Opolskie.
W Strzeleckim Ośrodku Kultury w roku 2018 działały koła zainteresowań prowadzone przez
zatrudnionych w SOK instruktorów, a także zespoły, kluby i inne formy zajęć stałych tj.:
1) Pracownia plastyczna (34 osób),
2) Zajęcia plastyczne dla dzieci (29 osób),
3) Sekcja teatralna (22 osoby),
4) Sekcja filmowa (3 osoby),
5) Klub Modelarski (9 osób),
6) Zespół Tańca „Klik” (42 osób),
7) Rytmika dla najmłodszych (32 osób),
8) Zespół Tańca Nowoczesnego „Freak Beat” (52 osoby),
9) Studio piosenki „Singing SOK” (15 osób),
10) Sekcja taneczna Break dance (15 osób),
11) Klub „Zbij pionka” – gry planszowe w C@fe Kultura,
12) „BookCrossing” – klub czytelnika w C@fe Kultura.
oraz zespoły muzyczne:
1) „Viva La Musica” – zespół wokalny z akompaniamentem (25 osób)
2) „Sen” – zespół wokalny z akompaniamentem (12 osób)
3) „De Gustibus” – grupa wokalno – instrumentalna (4 osoby)
4) Zespół „EUTONIA” – zespół wokalno – instrumentalny (4 osoby)
W budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury od 19 marca 2015 r. funkcjonuje kawiarnia C@fe
Kultura, w której organizowane są kameralne wydarzenia artystyczo – kulturalno - literackie.
W każdym miesiącu przygotowywane jest kalendarium wydarzeń, a na każde przedsięwzięcie
plakaty ze szczegółową informacją na temat poszczególnych imprez i wydarzeń kulturalnych.
Statystyka wydarzeń kulturalnych w SOK przedstawia się następująco:
Lp. FESTYNY
1.

Dni Ziemi Strzeleckiej – święto miasta

Ilość osób
/szacowane/
20 000

2.

Piknik familijny „GIVING CIRCLE” – gry, zabawy dla dzieci,

300

3.

Dożynki Gminne w Ligocie Dolnej

3 000

Razem

23 300
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Lp
.
1.

KONCERTY

Ilość osób

XXVI Finał WOŚP –koncert

600

2.

„Księżniczka czardasza” – Operetka Arte Creatura

133

3.

TOBY z Monachium – koncert

200

4.

Paweł Domagała – koncert

198

5.

Beata Przybytek – Koncert Walentynkowy

44

6.

Strauss Gala

101

7.

Rastafajrant – koncert

34

8.

De Gustibus - koncert

140

9.

„Kochamy Mamy” – koncert studia piosenki „Singing SOK”

150

10.

„Good Day” – koncert studia piosenki „Singing SOK”

130

11.

Jerzy Małek Trio – koncert jazzowy

48

12.

Viva La Musica – koncert z okazji 20 lecia

180

13.

Anna Maria Jopek Trio – koncert jazzowy

213

14.

Anna Ruttar Trio – koncert jazzowy

40

15.

Marta Król – koncert jazzowy

48

16.

Gala operetkowa Strauss

111

17.

Teresa Werner - koncert

200

18.

Kuba Badach & MaBaSo – koncert jazzowy

201

19.

„MIKROMIUSIC” - koncert

178

20.

The Sound Pack kwartet wokalny – koncert jazzowy

44
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21.

„Koncert świąteczny” - studia piosenki „Singing SOK”

180

22.

Koncert kolęd Natalii Kukulskiej

2000

23.

Gala Sylwestrowa – „ Królewska Orkiestra Salonowa BREVIS”
Razem

201
5374
Ilość osób
15

Lp.
1.

WARSZTATY
„Galeria Ojejku” – „Akademia detektywów” warsztaty dla dzieci

2.

„GIVING CIRCLE” – warsztaty teatralne i plastyczne dla 40
młodzieży i osób niepełnosprawnych

3.

„Galeria Ojejku” – „Przygody Indiana Jonesa” warsztaty dla 19
dzieci

4.

Warsztaty z „Jajem”

10

5.

"CZAS NA KOBIECOŚĆ" warsztaty dla kobiet

30

6.

Młodzieżowy Plener Malarski

15

7.

„Plastyczna przygoda” – warsztaty dla dzieci

17

8.

Warsztaty lalkarskie – dla instruktorów 48. SSATL

20

9.

Ogólnopolski Plener Malarski – „Gąsiorowice 2018”

15

10.

„Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”– warsztaty 22
plastyczne, filmowe, teatralne dla młodzieży

11.

„Poznajemy tajniki gry terenowej” – warsztaty dla młodzieży

22

Razem

225

Lp.
1.

KABARETY/ SPEKTAKLE TEATRALNE:
"Królowa Śniegu" spektakl dla dzieci Teatru „Wit-Wit”

Ilość osób
198

2.

„2” – spektakl dla dorosłych teatru „KOREZ”

152

3.

„Niewidzialny książę” – spektakl teatralny dla dzieci Teatru „Małgo” 65
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4.

„Kolega Mela Gibsona” – spektakl dla dorosłych teatru „KOREZ ”

5.

„O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci” – bajka muzyczna Teatru TheArt 138
„Kto nie ma nie płaci” – spektakl dla dorosłych teatru „KOREZ ”
138
„Strzelce 2050” - spektakl koła teatralnego „Dzieci Dionizosa”
160
„Zielony Kopciuszek” – spektakl dla dzieci teatru „Kultureska”
59
„Strzelce 2050” - spektakl koła teatralnego ‘Dzieci Dionizosa”
150
„Wywrócona bajka o Kapturku” – bajka muzyczna Teatru
„Kultureska”
50

6.
7.
8.
9.
10.

83

„Mrożona Papuga” - spektakl dla dorosłych teatru „KOREZ ”
154
11.

„Mała draka o zwierzakach” - spektakl dla dzieci, wyk. Lalki i
Aktora w Opolu
37
„Gdzie jesteś Mikołaju” - spektakl dla dzieci teatru „Duo Fix”

12.

156
Razem

1540

Lp. PRZEGLĄDY, KONKURSY
1.

Ilość osób
szacunkowa
„Kolędnicy 2018” XXV Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych 400

2.

Otwarty Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych

250

3.

„Ekozoolandia” - „Poznaj pszczołę” III Festiwal Przedszkolaka

4.

„Wiosenne prezentacje” – X Przegląd Zespołów Artystycznych i 500
Solistów

5.

„Zakończenie sezonu w SOK” z Sekcją Rytmiki

150

6.

„Zakończenie sezonu w SOK” z Zespołem tańca „Klik”

170

7.

48 Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek – Przegląd 700
Ogólnopolski
Razem
2 570
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Ilość
osób
/szacunkowa/
320

Lp
.
1.

WYSTAWY

2.

Wystawa malarstwa Zbigniew Krygiel „Horyzonty wyobraźni i 700
wrażliwości” – malarstwo, wiersze, afrodyzmy i piosenki
Wystawa malarstwa Bogusława Solorz „Gra światła i koloru II”
300

3.

Wystawa obrazów Nicole Cichoń „Wiejskie klimaty”

4.

Wystawa pokonkursowa Otwartego Konkursu Zdobienia Jaj 800
Wielkanocnych „Kroszonki 2018”

5.

Wystawa grafik Emilii Waszak i Piotra Banszkiewicza „Waszak 750
Banaszkiewicz”

6.

Wystawa obrazów Małgorzaty Wojdyło „Inne Spojrzenie”

7.

Wystawa fotografii Katarzyny Michalskiej i Marty Jaskóły 400
„Kobieta”

8.

Wystawa prac artystycznych uczestników projektu „Pieszo w 400
kierunku pasji”
Wystawa Młodzieżowych Warsztatów Plastycznych
400

9.

10. Wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„Gąsiorowice 2018”
Razem

350

500

4920

Lp POZOSTAŁE:
.
wyjazdy do kina, na wycieczki i inne formy

Ilość osób

1.

Wyjazd na warsztaty do Krasiejowa

26

2.

Wyjazd do parku przygód i atrakcji w Wilkowicach

46

3.

Wyjazd na film - „Tedi i mapa skarbów”

36

4.

Wyjazd na film – „I nie ma mocni 2”

41

5.

Wyjazd na zamek w Toszku

31

6.

Wyjazd na wystawę
trampolin

do galerii figur stalowych oraz parku 19
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7.

Wycieczka do parku edukacji i rozrywki Rosenau

35

8.

Wyjazd do zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach

41

9.

Wyjazd na film – „Krzysiu gdzie jesteś”

34

10. Organizacja gry terenowej w Strzelcach Opolskich

19

11. Alaska– Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem

30

12. „Moje Podróże” - spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Petkiem

19

13. „Przy dobrym kinie” – spotkanie z Tomaszem Stochniałem

22

14. Spotkanie z Edytą Herbuś

200

15. Wernisaż wystawy Nicole Cichoń „Wielskie klimaty”

38

16. Wernisaż wystawy Zbigniew Krygiel „Horyzonty wyobraźni i
wrażliwości” – malarstwo, wiersze, afrodyzmy i piosenki

50

17. Wernisaż wystawy Bogusława Solorz „Gra światła i koloru II”

40

18. Wernisaż wystawy grafik
„Waszak Banaszkiewicz”

47

Emilii Waszak i Piotra Banszkiewicza

19. Finisaż wystawy obrazów Małgorzaty Wojdyło „Inne Spojrzenie”

50

20. Wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Michalskiej i Marty
Jaskóły „Kobieta”

48

21. Wernisaż wystawy poplenerowej
Malarskiego „Gąsiorowice 2018”

50

Ogólnopolskiego

Pleneru

22. Kiermasz Wiosenno-Świąteczny

50

23. Pchli Targ x4

250

24. Grywalizacje – rozgrywki gier na XDox One i planszówkach x 9

30

25. Spotkania przy grach planszowych „Zbij pionka”x 20

80

Razem

1332
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Ilość osób

Lp KINO /seanse filmowe/
.
1. „Bajkowa niedziela” /x35/

600

2. „Bajkowa środa” /x11/

380

3. Kino Visa – 5 seansów

2016

4. Kino dla szkół – 2 seanse

350

RAZEM

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
REALIZOWANE W 2018r.
Lp
.
1

2

3346

POZYSKANE

ŻRÓDŁO
POZYSKANIA
/FINANSOWANIA

PRZEZ

SOK

/POZYSKANE

LUB

PROJEKTU Całkowita Dofinanso ROK
wartość
wanie
realiz
projektu
acji
Równać Szanse "Miejska dżungla naszych 50 000,00 40 000,00 2018/
filmowych marzeń"
2019
Projekt jest adresowany do 22-osobowej grupy
młodzieży wykazującej swoje zainteresowanie teatrem,
malarstwem i filmem. Przedsięwzięcie ma formę 12
miesięcznych warsztatów teatralnych, plastycznych i
filmowych
odbywających
się
w Strzeleckim Ośrodku Kultury pod okiem
profesjonalistów – zawodowego aktora Tomasza
Stochniała. plastyka Adama Michalika i filmowca Piotra Kowalskiego, odbywają się także liczne wyjazdy
i spotkania integracyjne. Efektem finalnym będzie
miejska gra terenowa oparta na dziejach miasta Strzelce
Opolskie.
Projekt
jest
realizowany
dzięki
dofinansowaniu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
The
Giving
Circle
Krąg
Darczyńców 5 510,00
5 510,00
2018
"Niepełnosprawni sprawni w kulturze" –
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
Cykl warsztatów teatralnych i ceramicznych dla
niepełnosprawnych mieszkańców i podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach
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3

4

5

6
7
8

9

Op. Warsztaty zakończone happeningiem ulicznym.
Ambasador projektu – Ks. Józef Krawiec
Działaj Lokalnie "Na magicznej ścianie - działaj
z entuzjazmem!"
Warsztaty manualne oraz fotograficzne dla dzieci
i młodzieży w świetlicy wiejskiej na Mokrych Łanach,
prowadzone przez grupę nieformalną „Poszukiwacze
nowego”. Wykonano tam również wielofunkcyjną
ściankę o właściwościach tablicowo – magnetycznych.
Działaj Lokalnie "W miodowej społeczności" - Nowa
Wieś
Warsztaty artystyczno – edukacyjne związane
z tematem ochrony pszczół. Były one prowadzone
przez grupę nieformalną „Zakręceni Tradycją”.
Uczestnicy spotkań mieli możliwość zwiedzić pasiekę,
wykonać ozdobne magnesy, miodowe ciasteczka, czy
posadzić wokół świetlicy miododajne rośliny.
IV Festiwal jazzowy - Strzeleckie ogrody jazzowe –
ZAiKS, UMWO. W czwartej edycji festiwalu
przeprowadzono cykl 6 koncertów w miesiącach od
września do grudnia. Patronat artystyczny nad imprezą
objął po raz kolejny światowej sławy jazzman Bernard
Maseli, który także koncertował z grupą MABASO.
Wystąpili min.. Anna Maria Jopek, Kuba Badach Anna
Ruttar, The Sound Pack, Marta Król.
Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Bank Spółdzielczy w Leśnicy – zespół Viva La Musica
– darowizna
„Teatr okienny” PROW.
Projekt mieszany miękki i infrastrukturalny zarazem.
Zakłada stworzenie na dziedzińcu SOK teatru
okiennego, w którym będą rozgrywane spektakle
w naturalnej scenerii wykorzystujące elementy
architektury -niskie daszki, okna, schody. Miękka
strona projektu zakłada działania merytoryczne –
warsztaty teatralne, które finalnie zakończone będą
sztuką teatralną.
EDUKO (Edukacja Kulturalna Opolszczyzny)
"Magiczna ścianka wspomnień"
Dotyczył warsztatów fotograficznych oraz plastyczno –
artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych w tym z dysfunkcjami. Były one oparte na
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3 919,50

3 000,00

2018

4 106,11

3 000,00

2018

52 808,38

5 500,00

2018

16 589,00

16 589,00

2018

200,00

200,00

2018

168
610,50

87 094,00

2018/
2019

8 500,00

7 000,00

2018
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11

10

11

historii miasta i jego mieszkańców. Odbywały się one
w świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach oraz w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Op.
Zakończyły się wystawą starych fotografii oraz
wydaniem
pamiątkowych
pocztówek
/SOK
występował jako współorganizator z Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu/.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz
Karol Cebula Mecenas Kultury – nagrody dla
uczestników Strzeleckich Spotkań Amatorskich
Teatrów Lalek
KIERUNEK
FIO
„W
ogrodzie
pełnym
różnobarwnych kwiatów – czy naprawdę się
różnimy?" – projekt realizowany przez grupę
nieformalną „Piątka dla malucha”. Polegał na
organizacji zajęć dla dzieci zdrowych i z dysfunkcjami
w
wieku
od
1,5-3
lat
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Strzelcach Opolskich. W ramach zajęć odbywały się
m.in. zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą a także
hipoterapia. /Wnioskodawcą było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, realizator SOK/.
Kodowanie w bibliotece – zakup sprzętu do nauki
programowania w bibliotece.
RAZEM

11 307,13

5 000,00

2018

5 000,00

5 000,00

2018

2 734,20

2 734,20

2018

198580,31

124038,20

2. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH I DZIELNICOWYCH
W strukturach Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2018r. działało 16 świetlic wiejskich
i2 dzielnicowe:
❖
ŚWIETLICE WIEJSKIE: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Grodzisko/od września
2018r, zmieniła się forma organizacyjna świetlicy-prowadzi ją Ochotnicza Straż Pożarna/,
Jędrynie, Kadłub Piec, Kadłub Wieś, Kalinowice, Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów,
Sucha, Szczepanek, Szymiszów Osiedle, Szymiszów Wieś, Warmątowice.
❖
ŚWIETLICE DZIELNICOWE: Mokre Łany, Nowa Wieś.
Godziny otwarcia świetlic dostosowane są do potrzeb środowiska i czynne były w godzinach
popołudniowych. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich godziny otwarcia ulegają zmianom
na dopołudniowe, tak by w jak najlepszym stopniu zagospodarować czas wolny dzieciom
i młodzieży szkolnej. Celem działalności świetlic jest wspieranie środowiska rodzinnego
w procesie wychowawczym, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie
ich w czasie wolnym opieką oraz tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań
i sprawności fizycznej.
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Świetlice swoje propozycje programowe kierują do różnych grup odbiorców:
➢
dla osób dorosłych zorganizowane zostały imprezy okolicznościowe m.in.: Dzień
Babci i Dziadka, Babski Comber, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, spotkania
integracyjne, kolędowanie i powitanie Nowego Roku.
W świetlicy w Błotnicy Strzeleckiej organizowane są Spotkania przy herbatce. Celem tych
spotkań jest zagospodarowanie czasu wolnego osobom nieaktywnym zawodowo, które mają
więcej czasu i chcą poświęcić go na realizację swoich zainteresowań.
W świetlicach: Warmątowice, Osiek i Rozmierz działają Kluby Seniora,
➢
dla dzieci i młodzieży: zorganizowane zostały różnorodne zajęcia (sportowe,
edukacyjne, umuzykalniające, rekreacyjne, plastyczne) w celu zagospodarowania czasu
wolnego. Sporym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju wyjazdy poza teren swojego
zamieszkania np. do kina, na basen czy inne wyjazdy organizowane przez SOK.
Systematycznie prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań, a także prace z amatorskim
ruchem artystycznym. W świetlicy w Rozmierzy działa Klub 4H - organizacja edukacyjna
przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca nacisk na rozwój umiejętności życiowych,
zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Symbolem jest czterolistna zielona koniczynka,
wymyślona przez O.H. Bensona.
Aktualnie sporym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dla młodszych dzieci, nie objętych
edukacją przedszkolną. Zajęcia takie prowadzone są w świetlicach : Dziewkowice –
AKADEMIA TWÓRCZEGO MALUCHA , w świetlicy Nowa Wieś – MAMINKOWO,
w świetlicy w Błotnicy Strzeleckiej – KLUB MAŁEGO SMYKA ,w świetlicy w Suchej –
KLUB MALUCHA , w Osieku- KLUB MALUCHA oraz w Kalinowicach - MAŁY MIŚ
Imprezy organizowane przez placówki (świetlice)

Ilość imprez

Ilość uczestników

Seanse video

61

670

Konkursy

106

1285

Wystawy własne

52

764

Warsztaty

116

1646

Prelekcje, spotkania, odczyty

58

1276

Imprezy turystyczne /wycieczki, rajdy/ i sportowo- 208
rekreacyjne /mecze, rozgrywki/

4406

Przeglądy artystyczne

8

178

Pokazy teatralne

9

1146

Imprezy inne

30

1344

Imprezy interdyscyplinarne

90

6904

OGÓŁEM

738

19619
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Lp.

1.

2.

3.

ŹRÓDŁO
POZYSKANIA
PROJEKTU Całkowita
/FINANSOWANIA W ŚWIETLICACH
wartość
projektu
Działaj Lokalnie "Na magicznej ścianie - działaj z 3 919,50
entuzjazmem!"
Warsztaty manualne oraz fotograficzne dla dzieci i
młodzieży w świetlicy wiejskiej na Mokrych Łanach,
prowadzone przez grupę nieformalną „Poszukiwacze
nowego”. Wykonano tam również wielofunkcyjną ściankę
o właściwościach tablicowo – magnetycznych.
Działaj Lokalnie ""W miodowej społeczności"" - Nowa 4 106,11
Wieś
Warsztaty artystyczno – edukacyjne związane z tematem
ochrony pszczół,. Były one prowadzone przez grupę
nieformalną „Zakręceni Tradycją”. Uczestnicy spotkań
mieli możliwość zwiedzić pasiekę, wykonać ozdobne
magnesy, miodowe ciasteczka, czy posadzić wokół
świetlicy miododajne rośliny.
EDUKO (Edukacja Kulturalna Opolszczyzny) "Magiczna 8 500,00
ścianka wspomnień"
Dotyczył warsztatów fotograficznych oraz plastyczno –
artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
w tym z dysfunkcjami. Były one oparte na historii miasta
i jego mieszkańców. Odbywały się one w świetlicy
wiejskiej w Dziewkowicach oraz w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Strzelcach Op. Zakończyły się
wystawą starych fotografii oraz wydaniem pamiątkowych
pocztówek.
RAZEM
16.521,61

Dofinansowa
nie
3 000,00

3 000,00

7 000,00

13.000,00

3. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA
Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich powstała 15 grudnia 1945 roku, jako ówczesna
Biblioteka Powiatowa im. Józefa Lompy. Księgozbiór biblioteki pochodził z darów od
mieszkańców miasta, członków Związku Polaków w Niemczech oraz darów mieszkańców
województwa rzeszowskiego. Od 1965 roku biblioteka znajduje się w budynku Strzeleckiego
Ośrodka Kultury, zajmując I piętro przy Placu Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich.
Od września 1996 roku biblioteka wchodziła w struktury Urzędu Miejskiego pod nazwą
Referat Bibliotek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, aż do 30 czerwca 2012 roku.
Od 1 lipca 2012 roku Biblioteka znajduję się w strukturach Strzeleckiego Ośrodka Kultury
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i figuruje pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Strzeleckiego Ośrodka Kultury
w Strzelcach Opolskich.
STRUKTURA/SIEĆ BIBLIOTEKI:
• Dział Udostępniania:
▪ Wypożyczalnia dla Dorosłych,
▪ Czytelnia,
▪ Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
• Filie biblioteczne:
▪ Biblioteka na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich powstała w 1978 roku,
▪ Biblioteka w Błotnicy Strzeleckiej powstała w 1948 roku,
▪ Biblioteka w Dziewkowicach powstała w 1983 roku,
▪ Biblioteka w Kadłubie powstała w 1956 roku,
▪ Biblioteka w Suchej znajduje się od 2011 roku wcześniej mieściła się w Rozmierzy,
powstała w 1949 roku,
▪ Biblioteka w Szymiszowie powstała w 1949 roku,
Zadania wykonywane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną SOK:
▪ Gromadzenie zbiorów bibliotecznych – zakup nowości książkowych dla biblioteki głównej
oraz podległych filii
▪ Opracowywanie nowości książkowych – wypisywanie kart katalogowych – klasyfikacja
zbiorów dla całej sieci.
▪ Prowadzenie ewidencji zbiorów (księgi inwentarzowe, karty książek, karty katalogowe,
zakup księgozbioru z podziałem na poszczególne działy)
▪ Ewidencja czytelników
▪ Prowadzenie bieżących rejestrów bibliotecznych
▪ Statystyka biblioteczna (czytelników, wypożyczeń)
▪ Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności bibliotek
▪ Sporządzanie sprawozdań GUS i sprawozdań miesięcznych
▪ Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom i pomoc w doborze literatury.
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STATYSTYKA W MiGBP ORAZ PODLEGŁYCH FILIACH 2018 ROK
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X. SPORT I REKREACJA
1.

DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU SPORTU I REKERACJI

W gminie Strzelce Opolskie zadania z zakresu sportu i rekreacji realizuje:
1) Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich
3) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
Do zadań REFERATU SPORTU I REKREACJI należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na
terenie Gminy,
2) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3) prowadzenie sekcji sportowych oraz innych form krzewienia kultury fizycznej,
4) organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu i rekreacji.
Przy Referacie Sportu i Rekreacji działa 6 sekcji sportowych:
•

Sekcja Biegowo – Narciarska

Sekcja składa się z 82 zawodników, którzy godnie reprezentują Gminę Strzelce Opolskie na
regionalnych, wojewódzkich , krajowych i zagranicznych zawodach biegowych.
•

Sekcja Tenisa Stołowego

Sekcja prowadzi rozgrywki w IV i V lidze mężczyzn, w Pucharze Polski jak również w kategorii
juniorów, juniorki, kadetów, kadetek, młodziczki, młodzicy, żacy, skrzaty
•

Sekcja Szachowa

Sekcja bierze udział w turniejach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym
i turniejach międzynarodowych. Szkółka szachowa prowadzona jest w środy o godz. 15:00 w sali
Strzeleckiego Ośrodka Kultury Pl. Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich.
•

Sekcja Skata

zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 16:30 w sali nr 2 Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy
Pl. Żeromskiego 7 w Strzelcach Opolskich. Członkowie sekcji prowadzą rozgrywki na szczeblu
lokalnym, regionalnym i krajowym.
•

Sekcja Nordic Walking

Sekcja bierze udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych marszach nordic
walking. Zajęcia prowadzone są pod okiem profesjonalnego instruktora w każdą środę i niedzielę
w Strzeleckim Parku w Strzelcach Opolskich.
•

Drużyna WOPR oraz drużyna sportowa WOPR
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Zawodniczki sportowej drużyny WOPR godnie i na wysokim poziomie reprezentują strzelecką
drużynę na ogólnopolskich i krajowych zawodach WOPR. Pozostali członkowie zabezpieczają
i dbają o bezpieczeństwo na Gminnych obiektach sportowych w okresie letnim jak również
zabezpieczają liczne imprezy sportowo – rekreacyjne na wodzie.
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (MOS)
w ramach swojej działalności oferuje zajęcia pozaszkolne. Koordynuje współzawodnictwo
sportowe szkół, organizuje wypoczynek w okresie wakacji i ferii zimowych, a także dni wolnych
od zajęć. Wychowankowie placówki jako zawodnicy strzeleckich klubów sportowych biorą udział
w rozgrywkach okręgowych związków sportowych na szczeblu wojewódzkim, regionalnym
i krajowym. Reprezentują również strzeleckie szkoły we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy i uczestniczą w wymianach sportowych, dzięki
którym mają możliwość integracji z młodzieżą z innych państw, zdobywania nowych doświadczeń
i umiejętności. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, uczestnikami są wszystkie chętne
dzieci i młodzież gminy Strzelce Opolskie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności
szkolnej.
Liczba uczestników stałych wynosi 385 osób, liczba uczestników okresowych wynosi 240 osób.
Liczba pracowników: pedagogicznych 21 osób, niepedagogicznych 4 osoby.
W ramach ośrodka działała 21 sekcji sportowych, są to:
•

koszykówka chłopców skrzaty,

•

koszykówka chłopców żaki,

•

koszykówka chłopców kadeci,

•

koszykówka juniorzy,

•

koszykówka dziewcząt zuchy,

•

koszykówka dziewcząt młodziki młodsze,

•

koszykówka dziewcząt kadetki,

•

mini piłka siatkowa dziewcząt,

•

piłka siatkowa dziewcząt,

•

judo dzieci,

•

judo juniorzy,

•

piłka nożna skrzat młodszy,

•

piłka nożna skrzaty

•

piłka nożna żacy,

•

piłka nożna orlicy,

•

piłka nożna trampkarze Rozmierka,
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•

piłka nożna młodzicy młodsi,

•

piłka nożna dziewcząt,

•

badminton,

•

pływanie,

•

lekka atletyka.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie realizowane są
dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w formie klas sportowych (o profilu pływackim, piłki
nożnej, piłki siatkowej – w tym, w ramach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich).
CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU „STRZELEC” jest zakładem budżetowym
powołanym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich NR XIV/72/2011. Głównym
zadaniem statutowym CRWiS „Strzelec” jest prowadzenie obiektu krytej pływalni.
Z tytułu sprzedaży usług Centrum klientom indywidulanym, w tym sprzedaży kart
abonamentowych oraz aktualizacji abonamentów uzyskano kwotę 615 087,62 zł. Kwota ta jest
wyższa o 10% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 r. CRWiS pozyskało 397 stałych
klientów, którzy dokonali zakupu karnetów po raz pierwszy.
W ciągu 2018 r. realizowało jako organizator lub współorganizowało w obszarze kultury fizycznej
szereg imprez sportowych, okolicznościowych i akcji promocyjnych takich jak: VI Miting
Pływacki Osób Niepełnosprawnych czy IV Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza w
ramach Dni Ziemi Strzeleckiej. Jedną z ciekawszych propozycji dla dzieci była bezpłatna nauka
pływania w czasie ferii zimowych, a na zakończenie wakacji Pływacki Festyn Rodzinny
z animacjami wodnymi na wodnym torze przeszkód - AQUATRACK. Ponadto zorganizowano
„Mikołajki na pływalni”, podczas których klient mógł skorzystać z zoorbingu, zdjęć podwodnych,
zdjęć z Mikołajem i śnieżynką oraz sauny przy nastrojowej muzyce.
Do najważniejszych IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH zorganizowanych
w 2018r. zalicza się:
•

VI Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Burmistrza Strzelec
Opolskich 06.01.2018r. w Jurgowie (Gmina Bukowina Tatrzańska)

Na stoku Centrum Rekreacji i Wypoczynku Hawrań w Jurgowie odbyły się VI Mistrzostwa
Strzelec Opolskich w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Burmistrza Strzelec
Opolskich . Mistrzostwa zorganizowała Gmina Strzelce Opolskie wspólnie z Stowarzyszeniem
Ludzi Aktywnych Sportowo.
W zawodach udział wzięło 29 zawodników w różnym wieku, którzy zmagali się na profesjonalnie
przygotowanym stoku na trasie "slalomu gigant".
•

„Majówka na sportowo”

W dniu 1 maja 2018r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
zorganizował na Stadionie Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich konkurencje sportoworekreacyjne w których to dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli.
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Zorganizowano sprawnościowy tor przeszkód, bieg na 60m, łowienie rybek, rzuty do celu,
zbijanie puszek, zgadnij co to jest.
•

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2018r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
zorganizował Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.
•

XX Ogólnopolski Bieg Strzelca 02.06.2018r. - Park Miejski.

W dniu 2 czerwca w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej Referat Sportu i Rekreacji wraz
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował w Parku Miejskim
XX Jubileuszowy Bieg Strzelca dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Ponadto w sobotę 2 czerwca 2018r. w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej Referat Sportu
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich zorganizował Drużynowy Turniej Tenisa
Stołowego w Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego. W turnieju wzięli udział m.in. zawodnicy
z miast partnerskich: z Holic oraz z Ukrainy jak również drużyna z Żywocic oraz trzy drużyny ze
Strzelec Opolskich.
W dniu 3 czerwca 2018r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
oraz Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie
zorganizowali VIII Strzelecki Rajd Rowerowy w którym udział wzięło 46 osób.
W dniu 3 czerwca 2018r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej, zorganizował „Rodzinne Strzelanie z Łuku”.
•

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości 11.11.2018r.

Dnia 11.11.2018r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
zorganizował Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji „Święta Niepodległości” w Hali
Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich. Do turnieju zgłosiło się
26 zawodników w tym 5 dzieci.
•

XXIX Strzelecki Bieg Uliczny im. E. Ferta zorganizowany przez Referat Sportu
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich zgromadził na starcie 569
uczestników.

Start do biegu głównego na dystansie 15 km poprzedził XI Bieg VIP-ów, w którym udział wzięli
Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Roman Kolek V-ce Marszałek Województwa
Opolskiego, V-ce Burmistrz Józef Kampa, Arkadiusz Chętnicki Zastępca Komendanta Policji
w Strzelcach Opolskich, Henryk Rudner radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, Andrzej
Damaszek Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Violetta Zalejska Dyrektor
Strzeleckiego Ośrodka Kultury, Marzenna Staroszczyk Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek, Mariusz Kurzeja Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego, Marek Mrozek
przedstawiciel firmy TRANSKOM, Alicja i Marek Gonet przedstawiciele firmy
ENERGOMECHANIK oraz pracownicy GZOJ w Strzelcach Opolskich.
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Najlepszym zawodnikiem został Pan Karbowiak Kamil z Brzegu, pokonując trasę 15km w czasie
47min 20 sek., wśród kobiet najlepsza okazała się Pani Sylwia Ślęzak z Częstochowy (56min
13sek).
Najlepszym zawodnikiem Opolszczyzny został Pan Karbowiak Kamil z Brzegu zaś najlepszą
zawodniczką Gminy Strzelce Opolskie została Pani Maria Czok ze Strzelec Opolskich natomiast
Najlepszym zawodnikiem powiatu strzeleckiego został Andrzej Szczużewski z Strzelec
Opolskich.
Bieg ukończyło 561 zawodników.
•

Do pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych należą: amatorskie turnieje piłki siatkowej,
turnieje tenisa stołowego, skata, szachowe, biegi przełajowe, imprezy sportowo-rekreacyjne
organizowane dla dzieci i młodzieży w okresie Ferii zimowych czy też wakacji oraz
rekreacyjne wyjazdy na narty.

2.

DANE DOTYCZĄCE GMINNYCH TERENÓW REKREACYJNYCH I URZĄDZEŃ
SPORTOWYCH

WYKAZ PLACÓW ZABAW
1) Plac zabaw w miejscowości Rożniątów ul. Wolności 28 (przy świetlicy),
2) Plac zabaw w miejscowości Ligota Górna ul. Wiejska,
3) Plac zabaw w miejscowości Ligota Dolna ul. Wiejska,
4) Plac zabaw w miejscowości Rozmierz ul. Powstańców Śl.,
5) Plac zabaw w miejscowości Kadłub Wieś ul. Krótka,
6) Plac zabaw w miejscowości Kadłub Piec,
7) Plac zabaw w miejscowości Szczepanek ul. Strzelecka (przy świetlicy),
8) Plac zabaw w miejscowości Dziewkowice ul. Szkolna (przy przystanku PKS),
9) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Mokre Łany ul. W. Świerzego 42,
10) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Nowa Wieś,
11) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Rybaczówka ul. Budowlanych,
12) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Osiedle Piastów Śląskich (obok żłobka),
13) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie –Ogródek Jordanowski,
14) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Park Miejski,
15) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie –ul. Sosnowa,
16) Plac zabaw w miejscowości Osiek, ul. Strzelecka,
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17) Plac zabaw w miejscowości Osiek, (koło OSP),
18) Plac zabaw w miejscowości Sucha ul. Jemielnicka,
19) Plac zabaw w miejscowości Szymiszów przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Pięknej,
20) Plac zabaw w miejscowości Szymiszów Wieś ul. Dębowa,
21) Plac zabaw w miejscowości Kalinów, ul. Wiejska,
22) Plac zabaw w miejscowości Warmątowice, ul. Błotnicka,
23) Plac zabaw w miejscowości Jędrynie, ul. Dębowa 7,
24) Plac zabaw w miejscowości Grodzisko, ul. Główna (obok remizy OSP),
25) Plac zabaw w miejscowości Kalinowice, ul. Wiejska,
26) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Struga,
27) Plac zabaw „Radosna Szkoła” w Strzelcach Opolskich, ul. M. Prawego,
28) Plac zabaw „Radosna Szkoła” w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego,
29) Plac zabaw „Radosna Szkoła” Publicznej Szkole Podstawowej w Dziewkowicach,
WYKAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
1) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rozmierka
2) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rozmierz
3) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Sucha
4) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Szymiszów
5) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Warmątowice
6) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Park Miejski
7) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Osiedle Piastów Śląskich
8) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Brzezina,
9) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Adamowice
10) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Błotnica Strzelecka.
WYKAZ BOISK SPORTOWYCH
1) Boisko sportowe w miejscowości Kalinów,
2) Boisko sportowe w miejscowości Rozmierka,
3) Boisko sportowe w miejscowości Dziewkowice,
4) Boisko sportowe w miejscowości Błotnica Strzelecka,
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5) Boisko sportowe w miejscowości Rozmierz,
6) Boisko sportowe w miejscowości Grodzisko,
7) Boisko sportowe w miejscowości Rożniątów,
8) Boisko sportowe w miejscowości Strzelce Opolskie Mokre Łany,
POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWE
1) Kryta pływalnia Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, ul. Opolska 46
2) Pływalnia Odkryta w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46,
3) Kort tenisowy w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46,
4) Obiekt Wodny „Rybaczówka” w miejscowości Strzelce Opolskie,
5) Plac rekreacyjno- sportowy Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich,
6) Street Workout Park - Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – plac
rekreacyjno- sportowy,
7) Hala Sportowa w miejscowości Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 5a,
8) Górka „Kaśka” (w sezonie zimowym) – Park Miejski w Strzelcach Opolskich,
9) Hala sportowa wraz z obiektami zewnętrznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Strzelcach Opolskich,
10) Kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7
w Strzelcach Opolskich,
11) Lodowisko „Strzelecki Biały Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7
w Strzelcach Opolskich,
12) Sale gimnastyczne przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr: 2, 4 i 7 w Strzelcach
Opolskich, Publicznych Szkołach Podstawowych: w Błotnicy Strzeleckiej, Suchej
i Szymiszowie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie,
13) Stadion sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.

XI. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W Gminie Strzelce Opolskie funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których
łącznie jest 624 strażaków, w tym 248 strażaków, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczych
(AR).
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WYJAZDY OSP W 2018 ROKU
Rodzaj wyjazdu
OSP

P

MZ

AF Razem

Kadłub

22

30

3

55

Osiek

0

3

0

3

Kalinowice

8

11

1

20

Grodzisko

0

9

0

9

Rozmierka

2

6

0

8

Rozmierz

2

9

0

11

Sucha

5

6

0

11

Szymiszów

4

6

2

12

Rożniątów

5

0

0

5

Błotnica Strzelecka

4

9

2

15

Warmątowice

9

5

0

14

Strzelce Opolskie

20

47

0

67

Ogółem:

81

141

8

230

P- pożar
MZ - Miejscowe zagrożenie
AF - Alarm fałszywy
Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych:
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RAPORT O STANIE OSP 2018 ROK
Posiadane wyposażenie
Lp.

1

2

Rok
założenia

Ilość
członków
/AR

Błotnica
Strzelecka

1931

40 / 16

Warmątowice

1999

Nazwa OSP

62 / 27

Piły do
cięcia
betonu

Piły do
cięcia
drewna

Aparaty
pow.

Agregaty
prądotw.

Wytworn.
pianowe

Wentylat.
oddym.

Agregat
wysokociśn
/hydraul..

Defibrylator

1
Lukas

1

2

3

2

-

1

-

1

-

1

2

2

1

-

-

-

-

-

1

2

4

2

-

1

1

1

2xPO-5
Szlamowa
Pływająca
Tohatsu
2xPO-5
Szlamowa
Tohatsu
pływająca
2xTohatsu
1
3xSzlamow Holamtro
a
1
2xPływając Weber
a

1

2

3

2

-

-

-

-

1

2

4

1

-

-

-

-

2

5

8

3

2

2

1

1

PO-5
Pływająca
Tohatsu
Szlamowa
Szlamowa
Niagara
Tohatsu

-

1

2

6

2

-

1

-

-

-

1

1

4

2

-

-

-

-

2xPO-5
Szlamowa
Pływająca
Kohler
Tohatsu

1
Lukas

1

3

6

5

1

1

-

1

1
Lukas

1

3

4

1

1

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

1

1

6

3

-

1

1

1

12

26

52

25

4

7

3

5

Sam. poż.

Motopompy

Renault
Żuk

PoloniaM8/8

Star

Tohatsu
Pływająca
Szlamowa

Szlamowa

Sprzęt rat.
drogowego

PoloniaM8/8

Pływająca
3

Strzelce
Opolskie
KDP, MDP M

1863

44 / 25

4

Rozmierka
MDP M i Ż

1921

29 / 22

5

Osiek
MDP M

1927

67 / 18

Star
Mercedes

6

Kadłub
MDP M i Ż,
KDP

1906

96 / 36

Mercedes
Mercedes

Jelcz
VW
Ford
Iveco
Jelcz
Lublin

MAN
Iveco
7

Grodzisko
MDP M i Ż,
KDP

1905

54 / 14

Star
Renault

8

Rozmierz
MDP M

1926

42 / 29

Mercedes
Ford

9

Sucha
MDP M i Ż

1898

58 / 19

Star
Mercedes

10 Szymiszów
MDP M i Ż

1928

32 / 11

Magirus
Star

11 Rożniątów

1935

44 / 18

Żuk
Mercedes

12 Kalinowice

2000

56 / 13

Mercedes
Ford

624 /
248

27

OGÓŁEM:

Niagara
Tohatsu
szlamowa

PO-7
Szlamowa
Tohatsu
Pływająca
PO-5
Tohatsu
Pływająca
Szlamowa

1
Niagara Holmatro
Tohatsu
Szlamowa
51
6

SAMOCHODY:
Motopompy:
- Renault
- 1 - 2 tyś. l
- Mercedes - 7 - (3-2 tyś., 2-2,5tyś., 1-3 tyś., 1-4,5 tyś.l)
- M8/8
- Jelcz
- 2 - 6 tyś. l
- M16/8
- Star
- 5 - 2,5 tyś. l
- szlamowa
- Magirus
- 1 - 2,5 tyś. l
- pływająca
- MAN
- 1 - 13,5 tyś. l
- Żuk
-2
- Lublin
-1
- VW
- 1, Iveco - 2, Renault - 1
- Ford
-3
* wody w samochodach pożarniczych – 61 tyś. l
- walizki ratownictwa przedmedycznego – wszystkie OSP

- 16
-8
- 14
- 13
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W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej w 2018r. wykonane zostały następujące zadania :
1. Sprzętowe doposażenie OSP:
•

samochody pożarnicze: OSP Rożniątów i OSP Strzelce Opolskie

•

2 szt. radiotelefonów: OSP Rożniątów

•

kamera termowizyjna, 2 sprężarki i podpora teleskopowa – OSP Kadłub

•

motopompa Niagara i 2 kpl. aparatów powietrznych – OSP Warmątowice

•

2 kpl. aparatów powietrznych z sygnalizatorami bezruchu – OSP Grodzisko

•

parawan ochronny GT 030 – OSP Sucha

2. Wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków OSP uczestniczących
w akcjach ratowniczych w hełmy, buty specjalne, mundury, pasy bojowe itp.
3. Poprawa warunków pełnienia służby – remonty i modernizacje:
•

termomodernizacja remizy – OSP Sucha

•

modernizacja remizy – OSP Strzelce Opolskie

•

docieplenie ściany frontowej - OSP Szymiszów

•

adaptacja poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe – OSP Rozmierka

4. Wsparcie KP PSP w Strzelcach Opolskich:
•

dofinansowanie budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony
układu oddechowego – 20 tys. zł

•

zakup sortów mundurowych – ok. 3 tys. zł

5. Rozbudowa Radiowego Systemu Alarmowania:
•

zakup i montaż elektronicznej syreny na obiekcie remizy OSP Sucha – ok. 20 tys. zł

6. Zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego – ok. 18 tys. zł:
•

namiot pneumatyczny – 1 kpl.

Dodatkowo przekazano w formie darowizny na rzecz 12 jednostek OSP sprzęt zakupiony ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
w wysokości 139.395,96 zł, wkład własny 1.408,04 zł w sumie 140.804,00 zł.

122

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

2. MONITORING
Na terenie gminy Strzelce Opolskie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
Monitoring składa się z kamer zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz
monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, a także 2 kamer
mobilnych.
Podstawowym celem monitoringu jest:
1) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzelce Opolskie;
2) przestrzeganie bezpiecznych warunków użytkowania obiektów objętych systemem
monitoringu;
3) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
4) ograniczanie dostępu do obiektów osób nieuprawnionych;
5) zabezpieczenie systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (dotyczy
to kamer służących monitorowaniu serwerowni znajdujących się w budynku);
6) realizacja zadania własnego gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
w formie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zapobiegania rozszerzaniu się
patologiom społecznych.

Wykaz kamer monitoringu na terenie miasta Strzelce Opolskie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Miejsce lokalizacji urządzenia
Strzelce Opolskie – Os. Piastów Śl. – teren PSP nr 7
Strzelce Opolskie – pl. Myśliwca
Strzelce Opolskie – pl. S. Żeromskiego
Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Marka Prawego
Strzelce Opolskie – pl. Targowy
Strzelce Opolskie – ul. Krakowska
Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Świerczewskiego i Kard. Wyszyńskiego
Strzelce Opolskie – dworzec PKS
Strzelce Opolskie – ul. Jana Rychla
Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Moniuszki i Budowlanych
Strzelce Opolskie – ul. Dębowa

Wykaz kamer monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Lp.
1.
2.

Miejsce lokalizacji urządzenia
Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – wejście główne budynku
Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – widok z wieży
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Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – serwerownia
Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – Biuro Informatyki
Ref. Sportu i Rekreacji (pl. S. Żeromskiego) – siłownie

3.
4.
5.

31
22
3

Wykaz kamer mobilnych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Lp.
1.

Miejsce lokalizacji urządzenia
Liczba kamer
urządzenie mobilne – miejsca nielegalnego składowania 2
odpadów lub niszczenia drzewostanu

Podgląd z kamer monitoringu zainstalowanych na budynku Urzędu Miejskiego udostępniany jest
w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i nie
podlega on czasowemu zapisowi.
Stanowisko ds. monitoringu miejskiego zlokalizowane jest w wydzielonym pomieszczeniu
w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3.
Kamery monitoringu miejskiego funkcjonują przez całą dobę, jednakże stała praca osoby na
stanowisku ds. monitoringu odbywa się w godzinach 20:00 – 2:00, a nagrania spoza godzin pracy
operatora można odtworzyć w ramach prowadzonych postępowań.
Podgląd z kamer monitoringu zainstalowanych na budynku Urzędu Miejskiego udostępniany jest
w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i nie
podlega on czasowemu zapisowi.
Nagranie z kamer umieszczonych w pomieszczeniach siłowni znajdującej się przy Referacie
Sportu i Rekreacji jest rejestrowane w godzinach otwarcia i zapisywane na serwerze przez okres
nie dłuższy niż 30 dni, po czym podlega automatycznemu nadpisywaniu.
Kamery mobilne wykorzystywane są w miejscach, gdzie zachodzi podejrzenie nielegalnego
składowania odpadów lub niszczenia drzewostanu, ze szczególnym uwzględnieniem lasów
i parków.

XII. PROGRAMY, POLITYKI I STRATEGIE
1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014 – 2020
Uchwała Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020
Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z najważniejszych dokumentów programowych w gminie
Strzelce Opolskie. Określa cele, jakie stawia sobie do zrealizowania samorząd lokalny
w określonym czasie oraz zestaw działań, za pomocą których poszczególne cele są realizowane.

1
2

łącznie 3 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do serwerowni, a dwie wewnątrz pomieszczenia
łącznie 2 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do Biura Informatyki, a druga wewnątrz pomieszczenia
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W Strategii wyszczególnione zostały cztery cele strategiczne, które osiągane są poprzez realizację
następujących celów operacyjnych:
I. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, w tym cele szczegółowe:
1)
2)
3)
4)

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
Rozwój przedsiębiorczości.,
Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej gminy.

II. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy, w tym cele szczegółowe:
1) Rozwój warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia
i opieki społecznej,
2) Rozwój gminnego systemu edukacji,
3) Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji,
4) Ochrona dziedzictwa kulturowego,
5) Rozwój bezpieczeństwa publicznego.
III. Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy, w tym cele
szczegółowe:
1)
2)
3)
4)

Rozwój infrastruktury technicznej,
Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej,
Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa,
Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska
środowiska.

naturalnego

oraz ochrona

IV. Rozwój bezpieczeństwa publicznego, w tym cele szczegółowe:
1) Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych,
2) Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Podstawą skutecznego wdrażania założeń Strategii jest prawidłowo funkcjonujący system
monitorowania, ewaluacji i aktualizacji, pozwalający na rzeczywistą ocenę efektów działań
podejmowanych przez gminę Strzelce Opolskie oraz ich ewentualną zmianę Celem badania
strategii jest ocena zgodności działań w odniesieniu do założeń strategicznych, stan osiągnięcia
wskaźników przyjętych dla poszczególnych celów oraz aktualizacja diagnozy sytuacji gminy.
Zgodnie z zapisami wynikającymi z Zarządzenia Nr 121/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji
„Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020”, prowadzony jest monitoring
w cyklu rocznym, ewaluacja śródokresowa oraz ewaluacja końcowa.
Podstawowym celem monitoringu jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie realizacji
Strategii oraz procesów zachodzących na terenie gminy. Proces ten polega na systematycznej
obserwacji zmian, umożliwia kontrolę postępu ich wykonania, weryfikację osiągniętych
rezultatów i porównanie ich zgodności z celami strategicznymi. Ponadto analiza i interpretacja
danych pozwalają na ocenę realizacji Strategii oraz dostosowanie podejmowanych działań do
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zmieniających się warunków społeczno- gospodarczych i zdiagnozowanych potrzeb gminy
Strzelce Opolskie.
Ewaluacja prowadzona jest dwa razy w trakcie obowiązywania strategii i sprowadza się do oceny
wykonania sformułowanych zadań oraz stopnia realizacji całej strategii na podstawie wyników
monitoringu. Ewaluacja śródokresowa obejmuje okres od wprowadzenia strategii do połowy
okresu jej obowiązywania.
Informacje na podstawie których opracowany został raport realizacji Strategii za rok 2018
pozyskano z poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, jednostek
organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie, spółek gminnych oraz na podstawie innych
ogólnodostępnych danych. Raport podzielony został na cztery części odpowiadające czterem
celom strategicznym. Każda część przedstawiona jest w formie opisowej oraz tabelarycznej.
Analiza i interpretacja danych pozwalają na ocenę realizacji Strategii oraz dostosowanie
podejmowanych działań do zmieniających się warunków społeczno- gospodarczych
i zdiagnozowanych potrzeb gminy Strzelce Opolskie.
Zgodnie z przyjętymi założeniami Raport stanowi narzędzie wspomagające i umożliwiające ocenę
stanu realizacji przyjętych celów przez gminę Strzelce Opolskie. Dla gwarancji realizacji
założonych kierunków rozwojów, szczegółowo dokonano analizy zadań wykonanych w roku
2018. Monitoringiem, którego zadaniem jest zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia
do osiągnięcia założonych celów, objęte zostały strefy życia społecznego, gospodarczego, a także
środowiska.
Zauważyć można, iż siłą rozwojową gminy jest wkład wniesiony w rozwój gospodarki,
bezpieczeństwa publicznego i dbałości o mieszkańców. Analizując osiągnięte wartości
wskaźników w roku 2018 uznać można, iż założone cele strategiczne realizowane są w sposób
ciągły.

WSKAŹNIKI OGÓLNE
Rok
Wskaźniki
Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez samorząd gminny
Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych przez samorząd gminny
Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez inne podmioty niż samorząd gminny
Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny
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Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”
I.1.
Cel strategiczny - Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju
gospodarczego
Rok
Wskaźniki
2018
CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.]
3
Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych dla nowych inwestycji 5
[szt.]
CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości
Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy MŚP [szt.]
151
Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 3,5
produkcyjnym [%]
Wskaźnik zatrudnienia [%]
28,5
CEL OPERACYJNY: I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego
Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.]
2
CEL OPERACYJNY:I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej
i ekoturystycznej gminy
Liczba podjętych działań informacyjno - promocyjnych w zakresie promocji 67
oferty turystycznej gminy [szt.]
Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.]
3
I.

Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny”
II.1. Cel strategiczny - Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy
Rok
Wskaźniki
2018
CEL OPERACYJNY: II.1.1. Rozwój warunków i jakości usług świadczonych
przez instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
Liczba podjętych działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz 47
działań wspierających profilaktykę [szt.]
Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji 3
opieki społecznej [szt.]
CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji
Liczba placówek edukacyjno- oświatowych poddanych remontowi 9
i modernizacji [szt.]
Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.]
21
Liczba komputerów w szkołach z dostępem do internetu [szt.]
499
Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry 184
nauczycielskiej
CEL OPERACYJNY:II.1.3 Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji
Liczba nowo powstałych miejsc spędzania czasu wolnego [szt.]
7
CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
II.
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Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.]
1
CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego
Liczba podjętych działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego 64
[szt.]
Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby”
III.1. Cel strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej
gminy
Rok
2014
2018
Wskaźniki
CEL OPERACYJNY: III.1.1. Rozwój infrastruktury technicznej
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1,28
[km]:
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci gazowej [km]:
3,88
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci energetycznej [km]:
31,50
CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej
Długość dróg [km]:
wyremontowanych
2,66
wybudowanych
0,37
Długość chodników [km]:
wyremontowanych
0,19
wybudowanych
0,18
Długość ciągów pieszo- rowerowych [km]
wyremontowanych
--wybudowanych
0,51
Długość sieci w przewozach pasażerskich [km]
254
CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.]
47
Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców
25
Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych 3
(łącznie) [szt.]
Liczba budynków komunalnych, socjalnych i chronionych poddanych -rewitalizacji i/ lub termomodernizacji [szt.]
CEL OPERACYJNY :III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska
naturalnego oraz ochrona środowiska
Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia 5
niskiej emisji [szt.]
Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.]
1
Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.]
20
Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców 94
gminy w zakresie ochrony środowiska [szt.]
III.
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Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Współpraca z otoczeniem”
IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Rok
Wskaźniki
2018
CEL OPERACYJNY: IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych
Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on - line [szt.]
20
CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego
Szacunkowa
liczba
podjętych
czynów
społecznych 380
(realizacji zadań w czynie społecznym) [szt.]
Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.]
23
Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.]
6
Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej 4
[szt.]
IV.

2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE OPOLSKIE

ZAGOSPODAROWANIA

W gminie Strzelce Opolskie polityka przestrzenna określona została w „STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STRZELCE OPOLSKIE" uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r. i zmienionym Uchwałą Nr III/6/2014 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie.
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce
Opolskie” obejmowała tereny położone w obrębach Brzezina i Warmątowice, których zasięg był
ograniczony:
1) od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce
Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94;
2) od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem
ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi
Warmątowice;
3) od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie;
4) od strony zachodniej – drogą krajową nr 88 .
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opracowaniem
planistycznym wprowadzonym do systemu planowania w Polsce ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994r. Nr 15, poz. 139). Ustawa z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
podtrzymała obowiązek sporządzenia studium. Zgodnie z jej art. 9 rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia (lub zmiany) studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy „w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego”, a burmistrz sporządza studium (lub jego
zmianę) uwzględniając „zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
ustalenia strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii
rozwoju gminy”.
Zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.
647 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego określając zasady kształtowania polityki
przestrzennej powinny przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych
działań. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią
podstawę do sporządzenia studium. Przez zrównoważony rozwój, rozumie się taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności (lub obywateli) zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Wymagany zakres merytoryczny studium określa art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, które
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.), należy do zadań własnych gminy.
W 2018r. rozpoczęto procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w sprawie
przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie podjęta została 26 kwietnia 2017 r.) - przystąpiono do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzelce Opolskie – Etap I,
W 2018r. dokonano „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
obszarze Gminy Strzelce Opolskie /2014-2018/”.
Ocena wykonana została jesienią 2018 r. (obejmowała VII kadencję RM) i przyjęta została przez
Radę Miejską w Strzelcach Opolskich 26 września 2018 r. poprzez podjęcie uchwały w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzelce Opolskie i aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na obszarze Gminy Strzelce Opolskie (Uchwała Nr LI/420/2018).
Sporządzenie ww. oceny i m. in. analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny
postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz wieloletniego programu sporządzania planów
miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium wynika z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Wyniki analiz
burmistrz przekazuje radzie gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady. Natomiast rada gminy
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania
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ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
W roku 2018 przystąpiono do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, tj. do:
1) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce
Opolskie” – do sporządzenia którego przystąpiono poprzez podjęcie przez Radę Miejską
w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIV/362/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. – w chwili
obecnej zmiana planu obowiązuje,
2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Jędrynie” – do sporządzenia którego przystąpiono poprzez podjęcie przez Radę Miejską w
Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIV/360/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. – w chwili
obecnej Wojewoda Opolski wszczął postępowanie nadzorcze,
3) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Ligota Dolna” – do sporządzenia którego przystąpiono poprzez podjęcie przez Radę
Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIV/361/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. –
w chwili obecnej projekt planu jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu,
W 2018 r. Rada Miejska uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj.:
1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Niwki” uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwałą
Nr XLVII/396/2018 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 12 czerwca 2018 r.
poz. 1766;
2) zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce
Opolskie”, przyjętą Uchwałą Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30 października 2018 r. poz.
3006),
3) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie
ulicy Zakładowej” przyjęty Uchwałą Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 26 września 2018 r. – plan nie wszedł w życie (rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr IN.I.743.75.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w przedmiocie
stwierdzenia nieważności w całości Uchwały Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej),
W 2018r. weszły w życie 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj.:
1) zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”,
przyjęta Uchwałą Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3200),
2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie
Parku Miejskiego”, przyjęty Uchwałą Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 12 grudnia 2017 r. poz.
3199),
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W 2018 r. zaimportowano do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) dwa miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, tj.:
1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Płużnica Wielka”,
2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie
Parku Miejskiego”.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce
Opolskie
Na terenie gminy (stan na 31 grudnia 2018 r.) obowiązują 53 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które łącznie zajmują powierzchnię 14 841,81 ha co stanowi 73,3% powierzchni
gminy.
1.

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 obszaru ograniczonego
ulicami: Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego oraz terenami PKP w Strzelcach
Opolskich”
•

Uchwała Nr XLI/275/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 obszaru
ograniczonego ulicami: Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego oraz terenami PKP
w Strzelcach Opolskich”

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
13 września 2001 r. Nr 79, poz. 649

•

uchwała weszła w życie dnia 28 września 2001 r. (5 lat – do dnia 27 września 2006 r.)

•

dla działek nr: 509/50, 509/71 i 509/72 uchwała przestała obowiązywać w dniu 16
listopada 2006 r. (patrz pkt 20)

2. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we

wsi Szczepanek”
•

Uchwała Nr LIV/374/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2002
r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szczepanek

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
24 lipca 2002 r. Nr 73, poz. 994

•

uchwała weszła w życie dnia 8 sierpnia 2002 r. (5 lat – do dnia 7 sierpnia 2007 r.)

3. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie

dotycząca terenu w rejonie Adamowic”
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•

Uchwała Nr VIII/114/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce
Opolskie - Adamowice

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
22 maja 2003 r. Nr 37, poz. 856

•

uchwała weszła w życie dnia 6 czerwca 2003 r. (5 lat – do dnia 5 czerwca 2008 r.)

•

dla działek nr: 415/5, 429/1, 429/2 i 430 oraz dla części działek nr: 415/3, 415/4 i 428
uchwała przestała obowiązywać w dniu 20 listopada 2006 r. (patrz pkt 22)

•

dla działek nr: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5 i 5144/3 uchwała przestała
obowiązywać w dniu 5 czerwca 2012 r. (patrz pkt 37)

4. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we

wsi Kadłub”
•

Uchwała Nr IX/127/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003
r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 czerwca 2003 r. Nr 46, poz. 999

•

uchwała weszła w życie dnia 1 lipca 2003 r. (5 lat – do dnia 30 czerwca 2008 r.)

•

dla działek nr: 670/1, 670/2, 671/1, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680/1, 680/2, 681/1,
681/2, 1404/1 i 1404/2 oraz dla części działek nr: 669 i 671/2 uchwała przestała
obowiązywać w dniu 21 marca 2008 r. (patrz nieobowiązujące plany pkt 18)

5. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotycząca terenu

w rejonie ulicy Sosnowej”
•

Uchwała Nr X/139/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Strzelce Opolskie dotyczącej terenu w rejonie ulicy Sosnowej w Strzelcach Opolskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
23 lipca 2003 r. Nr 57, poz. 1120

•

uchwała weszła w życie dnia 7 sierpnia 2003 r. (5 lat – do dnia 6 sierpnia 2008 r.)

6. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi

Dziewkowice”
•

Uchwała Nr XXXI/279/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2005
r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 we wsi Dziewkowice miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
21 marca 2005 r. Nr 19, poz. 486
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•

uchwała weszła w życie dnia 5 kwietnia 2005 r. (5 lat – do dnia 4 kwietnia 2010 r.)

7. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie –

w rejonie Nowej Wsi”
•

Uchwała Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2005
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie – w rejonie Nowej Wsi

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 kwietnia 2005 r. Nr 25, poz. 671

•

uchwała weszła w życie dnia 13 maja 2005 r. (5 lat – do dnia 12 maja 2010 r.)

8. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie –

w rejonie ulicy Szpitalnej”

9.

•

Uchwała Nr XXXV/318/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 1 czerwca 2005
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie – w rejonie ulicy Szpitalnej

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
5 sierpnia 2005 r. Nr 51, poz. 1531

•

uchwała weszła w życie dnia 5 września 2005 r. (5 lat – do dnia 4 września 2010 r.)

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie –
w rejonie ulicy Dworcowej”
•

Uchwała Nr XXXVIII/349/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie ulicy Dworcowej

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 listopada 2005 r. Nr 74, poz. 2339

•

uchwała weszła w życie dnia 17 grudnia 2005 r. (5 lat – do dnia 16 grudnia 2010 r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla części działki nr 904/12, pozostała część przestała
obowiązywać w dniu 5 listopada 2015 r.

10. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie –

w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich”
•

Uchwała Nr XXXVIII/350/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
2 grudnia 2005 r. Nr 78, poz. 2420

•

uchwała weszła w życie dnia 2 stycznia 2006 r. (5 lat – do dnia 1 stycznia 2011 r.)
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11. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie Osiedla Piastów Śląskich”
•

Uchwała Nr XXXIX/356/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 9 listopada
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
13 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 32

•

uchwała weszła w życie dnia 13 lutego 2006 r. (5 lat – do dnia 12 lutego 2011 r.)

•

uchwała przestała obowiązywać dla północnej części Osiedla Piastów Śląskich w dniu
3 września 2017 r.

12. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 ograniczonego ulicami:

Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego oraz terenami PKP w Strzelcach Opolskich dla
obszaru obejmującego działki nr ewid. 509/50, 509/71, 509/72 k.m.3”
•

Uchwała Nr XLVIII/420/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia
2006 r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 2 ograniczonego ulicami: Leśna-Boczna, Zakładowa, Marka Prawego
oraz terenami PKPw Strzelcach Opolskich dla obszaru obejmującego działki nr ewid.
509/50, 509/71, 509/72 k.m.3

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 października 2006 r. Nr 70, poz. 2122

•

uchwała weszła w życie dnia 16 listopada 2006 r. (5 lat – do dnia 15 listopada 2011 r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla działek nr: 509/50, 509/71 i 509/72

13. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie

dotyczącego terenu w rejonie Adamowic”
•

Uchwała Nr XLIX/427/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2006
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu w rejonie Adamowic

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
20 października 2006 r. Nr 72, poz. 2245

•

uchwała weszła w życie dnia 20 listopada 2006 r. (5 lat – do dnia 19 listopada 2011 r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla działek nr: 415/5, 429/1, 429/2 i 430 oraz dla części
działek nr: 415/3, 415/4 i 428

14. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy

miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94”
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•

Uchwała Nr XLVIII/419/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia
2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
27 października 2006 r. Nr 74, poz. 2285

•

uchwała weszła w życie dnia 27 listopada 2006 r. (5 lat – do dnia 26 listopada 2011 r.)

15. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie ulicy Dziewkowickiej”
•

Uchwała Nr L/433/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Dziewkowickiej

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
10 stycznia 2007 r. Nr 1, poz. 9

•

uchwała weszła w życie dnia 10 lutego 2007 r. (5 lat – do dnia 9 lutego 2012 r.)

16. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie Mokrych Łan”
•

Uchwała Nr L/439/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu w rejonie Mokrych Łan

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
10 stycznia 2007 r. Nr 1, poz. 10

•

uchwała weszła w życie dnia 10 lutego 2007 r. (5 lat – do dnia 9 lutego 2012 r.)

17. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie Rybaczówki”
•

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
23 marca 2007 r. Nr 21, poz. 926

•

uchwała weszła w życie dnia 23 kwietnia 2007 r. (5 lat – do dnia 22 kwietnia 2012 r.)

18. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie Suchych Łanów”
•

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Strzelce Opolskie dotyczącego terenu w rejonie Suchych Łanów
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•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
29 marca 2007 r. Nr 23, poz. 1025

•

uchwała weszła w życie dnia 29 kwietnia 2007 r. (5 lat – do dnia 28 kwietnia 2012 r.)

19. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi

Szymiszów – Osiedle”
•

Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
17 marca 2009 r. Nr 18, poz. 286

•

uchwała weszła w życie dnia 17 kwietnia 2009 r. (5 lat – do dnia 16 kwietnia 2014 r.)

20. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi

Szymiszów – Wieś”
•

Uchwała Nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
17 marca 2009 r. Nr 18, poz. 287

•

uchwała weszła w życie dnia 17 kwietnia 2009 r. (5 lat – do dnia 16 kwietnia 2014 r.)

21. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Strzelce Opolskie A””
•

Uchwała Nr XXXII/264/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego „Strzelce Opolskie A”

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
30 kwietnia 2009 r. Nr 30, poz. 528

•

uchwała weszła w życie dnia 31 maja 2009 r. (5 lat – do dnia 30 maja 2014 r.)

22. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi

Warmątowice”
•

Uchwała Nr XLIII/371/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
17 marca 2010 r. Nr 31, poz. 440

•

uchwała weszła w życie dnia 17 kwietnia 2010 r. (5 lat – do dnia 16 kwietnia 2015 r.)
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23. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Grodzisko”
•

Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
14 grudnia 2010 r. Nr 146, poz. 1736

•

uchwała weszła w życie dnia 14 stycznia 2011 r. (5 lat – do dnia 13 stycznia 2016 r.)

24. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Rożniątów”
•

Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8
lipca 2011 r. Nr 73, poz. 923

•

uchwała weszła w życie dnia 8 sierpnia 2011 r. (5 lat – do dnia 7 sierpnia 2016 r.)

25. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Rozmierka”
•

Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 lipca 2011 r. Nr 74, poz. 929

•

uchwała weszła w życie dnia 12 sierpnia 2011 r. (5 lat – do dnia 11 sierpnia 2016 r.)

26. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Rozmierz”
•

Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie
dla wsi Rozmierz

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
15 lipca 2011 r. Nr 76, poz. 953

•

uchwała weszła w życie dnia 15 sierpnia 2011 r. (5 lat – do dnia 14 sierpnia 2016 r.)

27. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część

miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów”
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•

Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
27 grudnia 2011 r. Nr 152, poz. 1955

•

uchwała weszła w życie dnia 27 stycznia 2012 r. (5 lat – do dnia 26 stycznia 2017 r.)

28. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce

Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich”
•

Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy
Powstańców Śląskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
21 maja 2012 r. poz. 738

•

uchwała weszła w życie dnia 5 czerwca 2012 r. (5 lat – do dnia 4 czerwca 2017 r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla działek nr: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5
i 5144/3

29. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi

Brzezina”
•

Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
24 lipca 2012 r. poz. 1045

•

uchwała weszła w życie dnia 24 sierpnia 2012 r. (5 lat – do dnia 23 sierpnia 2017 r.)

30. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Kalinowice”
•

Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 października 2012 r. poz. 1426

•

uchwała weszła w życie dnia 31 października 2012 r. (5 lat – do dnia 30 października
2017 r.)

31. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we

wsi Kadłub”
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•

Uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
22 stycznia 2013 r. poz. 272

•

uchwała weszła w życie dnia 6 lutego 2013 r. (5 lat – do dnia 5 lutego 2018 r.)

32. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we

wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej”
•

Uchwała Nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 września
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
25 września 2013 r. poz. 2018

•

uchwała weszła w życie dnia 10 października 2013 r. (5 lat – do dnia 9 października 2018
r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla działek nr: 197/2, 197/4, 197/6, 197/9, 197/10, 197/11,
199/1, 199/3 i 199/6 oraz dla części działek nr: 162/26, 163, 165, 197/12 i 199/7

33. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek”
•

Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25
września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
15 października 2013 r. poz. 2208

•

uchwała weszła w życie dnia 30 października 2013 r. (5 lat – do dnia 29 października
2018 r.)

34. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta

Strzelce Opolskie”
•

Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
zachodniej części miasta Strzelce Opolskie

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 grudnia 2013 r. poz. 2803

•

uchwała weszła w życie dnia 27 grudnia 2013 r. (5 lat – do dnia 26 grudnia 2018 r.)

•

ustalenia planu obowiązują dla działek nr: 4030/9 i 4062/27 oraz dla części działek nr:
4017, 4062/25, 4062/26 i 5142/1
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35. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota

Górna”
•

Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Górna

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
28 lutego 2014 r. poz. 561

•

uchwała weszła w życie dnia 15 marca 2014 r. (5 lat – do dnia 14 marca 2019 r.)

36. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”
•

Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta Strzelce Opolskie

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
21 października 2014 r. poz. 2305

•

uchwała weszła w życie dnia 5 listopada 2014 r. (5 lat – do dnia 4 listopada 2019 r.)

37. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu

ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
•

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i
Powstańców Śląskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
11 lutego 2015 r. poz. 315

•

uchwała weszła w życie dnia 26 lutego 2015 r. (5 lat – do dnia 25 lutego 2020 r.)

38. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi

Kalinów”
•

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 marca 2015 r. poz. 674

•

uchwała weszła w życie dnia 31 marca 2015 r. (5 lat – do dnia 30 marca 2020 r.)

39. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni

triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy
Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi
Szczepanek”
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•

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w
granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów
ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
15 czerwca 2015 r. poz. 1433

•

uchwała weszła w życie dnia 30 czerwca 2015 r. (5 lat – do dnia 29 czerwca 2020 r.)

40. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie

w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego”
•

Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015
r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
22 października 2015 r. poz. 2234

•

uchwała weszła w życie dnia 6 listopada 2015 r. (5 lat – do dnia 5 listopada 2020 r.)

41. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi

Dziewkowice”
•

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
16 listopada 2015 r. poz. 2535

•

uchwała weszła w życie dnia 1 grudnia 2015 r. (5 lat – do dnia 30 listopada 2020 r.)

42. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica

Strzelecka”
•

Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
14 grudnia 2015 r. poz. 3069

•

uchwała weszła w życie dnia 29 grudnia 2015 r. (5 lat – do dnia 28 grudnia 2020 r.)

43. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w

rejonie ul. Henryka Pobożnego”
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•

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
18 września 2015 r. poz. 1992

•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.VI.743.51.2015.KB z dnia 29 września 2015 r. (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 1 października 2015 r. poz. 2089) – nieważność uchwały w całości

•

Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016
r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
15 kwietnia 2016 r. poz. 920

•

uchwała weszła w życie dnia 16 maja 2016 r. (5 lat – do dnia 15 maja 2021 r.)

44. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego

w gminie Strzelce Opolskie”
•

Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
17 maja 2016 r. poz. 1118

•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.VI.743.30.2016.KB z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 3 czerwca 2016 r. poz. 1217) – nieważność uchwały w części tekstowej

•

uchwała weszła w życie dnia 17 czerwca 2016 r. (5 lat – do dnia 16 czerwca 2021 r.)

45. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów””

•

Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego „Szymiszów”

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
5 sierpnia 2016 r. poz. 1727

•

uchwała weszła w życie dnia 5 września 2016 r. (5 lat – do dnia 4 września 2021 r.)

46. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy

ekonomicznej”
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•

Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
10 maja 2017 r. poz. 1436

•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.34.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 29 czerwca 2017 r. poz. 1747) – nieważność uchwały w
części tekstowej

•

uchwała weszła w życie dnia 10 czerwca 2017 r. (5 lat – do dnia 9 czerwca 2022 r.)

47. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”

•

Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
11 lipca 2017 r. poz. 1931

•

uchwała weszła w życie dnia 11 sierpnia 2017 r. (5 lat – do dnia 10 sierpnia 2022 r.)

48. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru

obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich”
•

Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów
Śląskich

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
3 sierpnia 2017 r. poz. 2078

•

uchwała weszła w życie dnia 3 września 2017 r. (5 lat – do dnia 2 września 2022 r.)

49. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica

Wielka”
•

Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28
września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
9 października 2017 r. poz. 2479
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•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.94.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia
2 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 listopada 2017 r. poz. 2707) – nieważność
uchwały w części tekstowej

•

uchwała weszła w życie dnia 9 listopada 2017 r. (5 lat – do dnia 8 listopada 2022 r.)

50. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku

Miejskiego”
•

Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 grudnia 2017 r. poz. 3199

•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.118.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia
3 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 12 stycznia 2018 r. poz. 169) – nieważność
uchwały w części tekstowej i w części graficznej

•

uchwała weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r. (5 lat – do dnia 11 stycznia 2023 r.)

51. „Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla

terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich””
•

Uchwała 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"

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
3 sierpnia 2017 r. poz. 2079

•

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.75.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia
30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 września 2017 r. poz. 2255) – nieważność
uchwały w całości

•

Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i
Powstańców Śląskich"

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 grudnia 2017 r. poz. 3200

•

uchwała weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r. (5 lat – do dnia 11 stycznia 2023 r.)

52. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki”
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•

Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Niwki

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
12 czerwca 2018 r. poz. 1766

•

uchwała weszła w życie dnia 13 lipca 2018 r. (5 lat – do dnia 12 lipca 2023 r.)

53. „Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce

Opolskie””
•

Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

•

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia
30 października 2018 r. poz. 3006

•

uchwała weszła w życie dnia 30 listopada 2018 r. (5 lat – do dnia 29 listopada 2023 r.)
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3. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2016-2019
Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego program opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na
lata 2016 – 2019”.
Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego oraz opieka nad zabytkami w mieście i gminie
Strzelce Opolskie została zatwierdzona w 2015 r. mocą Uchwały Nr XVI/127/2015 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego
program opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2019”.
„Gminny program opieki nad zabytkami gminy Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2019” stanowi
element polityki samorządowej, pozwala na podejmowanie zaplanowanych działań dotyczących
inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu
kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kultury. Jako materiał bazowy
może być wykorzystywany przez środowiska badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy
obiektów zabytkowych oraz osoby zainteresowane kulturą i dziedzictwem kultury. Opracowanie
służy rozwojowi gminy przez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania
walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze
i edukacyjne.
W Programie wskazano działania skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację
i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Dokument
uwzględnia uwarunkowania prawne, zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego. Wskazane w nim kierunki działania tzw. priorytety szczegółowo opisują
zakres oraz cel danego zamierzenia. Głównymi kierunkami powyższych celów jest ochrona
i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, będącego elementem rozwoju
gospodarczo-społecznego oraz promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu
tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Strzelce Opolskie. Realizacja zadań zawartych
w Programie poprawi w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, wzmocni
lokalne wartości oraz wspólne korzenie.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania, co dwa lata, sprawozdań z realizacji gminnego
programu opieki nad zabytkami i przedstawiania go Radzie Miejskiej.
W zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Gmina Strzelce Opolskie współpracuje z placówkami
oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami
i kościołami, promując wartości materialne oraz niematerialne dziedzictwa kulturowego całej
gminy. Zadania wspierane były również przez projekty edukacyjne i promocyjno-turystyczne
mające na celu wzrost świadomości kulturalnej oraz rozbudzenie zainteresowania zabytkami
wśród mieszkańców.
Gmina Strzelce Opolskie w 2018r. realizowała założenia „Gminnego programu opieki nad
zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2019” wykorzystując do tego celu pełen
wachlarz możliwości formalno-prawnych, finansowych i merytorycznych.
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Bardzo wysoka aktywność instytucji kultury jest istotnym elementem realizacji zadań
edukacyjnych w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Oferta tych placówek jest bardzo
atrakcyjna, systematycznie zmieniana i uzupełniana, dzięki czemu licznie przyciągają odbiorców,
edukując i promując lokalne dziedzictwo.
Wspieranie remontów i konserwacji najbardziej wartościowych i zagrożonych obiektów
zabytkowych Gminy Strzelce Opolskie stanowi jeden z priorytetów realizowanego Programu.
Udzielanie dotacji współfinansującej część kosztów na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku, ma działanie stymulujące i uzupełniające nakłady ponoszone
przez właścicieli zabytków. Wspieranie prac przy zabytkach (też ujętych w gminnej ewidencji
zabytków) znajdujących się w złym stanie technicznym, w szczególności w zakresie ich
konserwacji, zabezpieczenia przed zniszczeniem i dewastacją, prowadzi do przyspieszenia efektu
tych prac, ich kompleksowości i zgodności z warunkami konserwatorskimi, co bezpośrednio
poprawia wizerunek gminy zwiększając jego atrakcyjność. W 2018 r. udzielono dotacji na kwotę
140 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich na
prace w kościele cmentarnym pw. św. Barbary przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich.
REALIZACJA ZADAŃ DLA WYZNACZONYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ,
ZAWARTYCH W „GMINNYM PROGRAMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY
STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016 – 2019”
PRIORYTET I: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako
element rozwoju gospodarczo - społecznego gminy.
1. Zadanie: Poprawa dostępności do poszczególnych obiektów zabytkowych poprzez
udostępnienie obiektów dla zwiedzających w ścisłej współpracy z właścicielami obiektów.
•
W maju 2018 r. otwarto nowy obiekt muzealny „Muzeum Sztuki Sakralnej” w Ligocie
Dolnej przy ul. Wiejskiej 2. Łącznie z grupami zorganizowanymi, turystami indywidualnymi,
delegacjami, grupami szkolnymi i gośćmi muzeum odwiedziło ponad 1600 osób.
2. Zadanie: Współpraca oraz wspieranie działań instytucji oraz organizacji turystycznych
w zakresie ustalenia potrzeb rozwoju bazy turystycznej i propagowania walorów gminy,
rozwinięcia informacji turystycznej w miejscach najliczniej uczęszczanych przez turystów oraz
podjęcie działań w celu utworzenia muzeum miejskiego.
•
Wsparcie firmy w utworzeniu Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej – zlecenie
prowadzenia w nim Gminnego Punktu Informacji Turystycznej (IT).
•
Otwarcie przez Gminę Strzelce Opolskie punktu IT w Ligocie Dolnej w Muzeum Sztuki
Sakralnej w Ligocie Dolnej. Roczny koszt utrzymania punktu wraz ze wsparciem muzeum wynosi
24 000,00 zł.
•
Wykonanie dla punktu IT pieczątki pamiątkowej dla turystów - punkt IT i Muzeum Sztuki
Sakralnej z wizerunkiem ratusza. Koszt wykonania pieczątki - 105,00 zł.
•
Współpraca z Polskim Towarzystwem Turystyki Krajoznawczej (PTTK) Strzelce
Opolskie w ramach propagowania walorów gminy. Wykonanie Regionalnych Odznak
Turystycznych „Znam Ziemię Strzelecką”. Turyści mogą zdobyć odznakę brązową, srebrną
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i złotą. Możliwość zdobywania odznaki umożliwia zaprezentowania w pełni walorów Ziemi
Strzeleckiej osobom odwiedzającym Strzelce Opolskie, poznania ich historii, zabytków, kultury
oraz przyrody. Najczęściej odwiedzanym miejscem przez turystów jest zabytkowy Park Miejski
w Strzelcach Opolskich, kościoły oraz muzea.
3. Zadanie: Promowanie istniejących wartości krajobrazowych gminy oraz atrakcyjnych
przestrzeni widokowych, w tym ochrona historycznego tła krajobrazowego.
•
Umieszczenie baneru na budynku Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej –
reklamującego wieś i Gminny Punkt Informacji Turystycznej jako miejsce „Na granicy historii”.
•
Projekt i wydruk folderów, w których zaprezentowano wspomniane muzeum, zabytki,
muzea i izby pamięci, walory krajobrazowe (koszty w Referacie Inicjatyw Gospodarczych).
Ekspozycja folderów w muzeum w Ligocie Dolnej i w holu ratusza.
4. Zadanie: W momencie przyjmowania nowych planów, strategii, zwiększenie uwagi na
prawidłowość treści dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami oraz systematyczne uzupełnianie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) o obiekty ostatnio wpisane do
rejestru zabytków.
•
W latach 2017 – 2018 Rada Miejska uchwaliła 8 nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, 3 dla terenów gminy dla wsi: Sucha, Płużnica Wielka i Niwki
oraz 5 dla terenu miasta. W planach tych szczegółowo określono zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.
Uchwalone plany:
1)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu
strefy ekonomicznej” (Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 kwietnia 2017 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia
10 maja 2017 r. poz. 1436), wszedł w życie dnia 10 czerwca 2017 r.;
2)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Sucha” (Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca
2017 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 lipca 2017 r. poz.
1931), wszedł w życie dnia 11 sierpnia 2017 r.;
3)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru
obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich” (Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 2078), wszedł w życie dnia 3 września
2017 r.;
4)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Płużnica Wielka” (Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
28 września 2017 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia
9 października 2017 r. poz. 2479), wszedł w życie dnia 9 listopada 2017 r.;
5)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie
Parku Miejskiego” (Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
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29 listopada 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia
12 grudnia 2017 r. poz. 3199), wszedł w życie dnia 12 stycznia 2018 r.;
6)
zmiana „Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała
Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r., ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3200), weszła
w życie dnia 12 stycznia 2018 r. Podjęta uchwała jest uchwałą zmieniającą ustalenia Uchwałę
Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla
terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich (Dz. Urz. Woj.
Op. z dnia 11 lutego 2015 r. poz. 315) w określonym zakresie, ale niedotyczącym ochrony
zabytków;
7)
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi
Niwki” (Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja
2018 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 czerwca 2018 r.
poz. 1766), wszedł w życie dnia 13 lipca 2018 r.;
8)
zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce
Opolskie” (Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
17 października 2018 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia
30 października 2018 r. poz. 3006), wszedł w życie dnia 30 listopada 2018 r. Podjęta uchwała jest
uchwałą zmieniającą ustalenia Uchwały Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 21 października
2014 r. poz. 2305) w określonym zakresie, ale niedotyczącym ochrony zabytków.
•
W gminie przeważająca większość zabytków wpisanych do rejestru województwa
Opolskiego, ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stanowisk archeologicznych posiada
dodatkową formę ochrony w postaci ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Plany miejscowe są publicznie udostępnione na stronie internetowej:
- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu „Komunikaty i wykazy”, „Komunikaty Biura Architekta
Miejskiego”, „Miejscowe plany – teren wsi” i „Miejscowe plany – teren miasta”,
- Publikatora Systemu Informacji Przestrzennej sip.strzelceopolskie.pl: „Warstwy”, „Warstwy
rastrowe” , „Obowiązujące MPZP”.
•
Nie wprowadzono zmian do Gminnej ewidencji zabytków (GEZ), nie ujęto nowych
obiektów. Weryfikacja obiektów ujętych w GEZ planowana jest w 2019 r. na etapie sporządzania
„Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023”, po
szczegółowym sprawdzeniu realizacji pozwoleń na rozbiórki wydanych przez Starostę
Strzeleckiego w oparciu o zezwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Zadanie: Systematyczne zbieranie informacji od właścicieli obiektów wpisanych do rejestru
zabytków, dotyczących przeprowadzonych remontów.
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•
Gminna Ewidencja Zabytków jest na bieżąco uzupełniania o przekazane kopie pozwoleń
na rozbiórki wydanych przez Starostę Strzeleckiego, zezwoleń i postanowień Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie obiektów zabytkowych.
6. Zadanie: Coroczne rezerwowanie środków w budżecie gminnym przeznaczonych na
dofinansowania prac konserwatorskich i remontów dla właścicieli zabytków.
•
Udzielenie dotacji celowej w 2018 r. dla Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot dotacji: zakup materiałów konstrukcyjnych i budowlanych w celu przeprowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiekcie kościoła cmentarnego
pw. św. Barbary w Strzelcach Opolskich. Kwota dotacji 140 000,00 zł.
7. Zadanie: Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym
oraz prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy obiektach zabytkowych,
stanowiących własność gminy.
8. Zadanie: Długofalowa rewaloryzacja zabytkowego układu urbanistycznego miasta Strzelec
Opolskich, poprzez systematyczną renowację kamienic, utrzymanie budynku ratusza w dobrym
stanie, prac przy odbudowie zamku.
•
Prace konserwatorskie i remontowe przy obiektach zabytkowych w Gminie Strzelce
Opolskie w 2018 r.
OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

LP.
obiekt/lokalizacja/rodzaj prac

koszt
[zł]

OBIEKTY INNE (właściciele
prywatni, związki wyznaniowe
itp.)
obiekt/lokalizacja/
koszt

rodzaj prac

[zł]

2018 (dane na dzień 31.12.2018 r.)

1

Ratusz;
Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie;
100 000,00
remont korytarzy i oświetlenia
pomieszczeń biurowych.

2

Ratusz;
Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie;
koszt opracowania dokumentacji 6 519,00
projektowej remontu pomieszczeń
ratusza i sali Rady Miejskiej.
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3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

Fontanna z pomnikiem Myśliwca;
Plac Myśliwca, Strzelce Opolskie;
3 300,00
prace konserwacyjne i remontowe.
Zespół kąpieliska miejskiego;
ul. Opolska, Strzelce Opolskie;
49 815,00
remont
niecek
kąpieliska
–
przygotowanie do sezonu.
Budynek usług publicznych
ul. Zamkowa 2, Strzelce Opolskie;
95 000,00
wymiana pokrycia dachowego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny;
ul. Ujazdowska 18, Strzelce
Opolskie;
wymiana stropu I piętra z konstrukcją
i pokryciem dachu (pokrycie z papy).
Budynek Centrum Kultury;
ul. Strzelecka 101, Szczepanek;
termomodernizacja dachu – wymiana
pokrycia i poszycia dachu oraz
koszty dokumentacji projektowej.
Budynek byłej Szkoły Podstawowej
nr 4;
ul. 1-go Maja 26, Strzelce Opolskie;
drobne roboty budowlane na dachu i
przy
kominach
związane
z
zaleceniami kominiarskimi.
Park
Miejski
w
Strzelcach
Opolskich;
bieżąca konserwacja.
Park w Błotnicy Strzeleckiej;
bieżąca konserwacja.
Park w Kalinowicach;
bieżąca konserwacja.
Mogiła lotników polskich na
cmentarzu;
ul. Gogolińska, Strzelce Opolskie;
bieżące utrzymanie.
Mogiła
zbiorowa
powstańców
śląskich na cmentarzu; Kalinów;
bieżące utrzymanie.
Mogiła
Franciszka
Waloszka
(powstańca śląskiego) na cmentarzu;
ul. Kościelna, Szymiszów;

139 100,00

283 230,19

3 650,00

308 763,27
14 620,00
2 740,00

777,00

388,00

388,00
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bieżące utrzymanie.
Mogiła
zbiorowa
powstańców
śląskich na cmentarzu; ul. Kościelna,
15
683,00
Rozmierz;
bieżące utrzymanie.
SUMA

1 008 973,46

ŁACZNIE

140 000,00

1 148 973,46

9. Zadanie: Prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków: stanowiących własność gminy, w celu wytypowania najbardziej
zagrożonych, wymagających niezbędnych remontów, na tej podstawie opracowanie planu
remontów.
Wytypowano dwa obiekty, jako najbardziej zagrożone, wymagające niezbędnych remontów:
•

Budynek zlokalizowany w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1. Budynek od dawna nie
jest użytkowany i nie posiada książki obiektu. Okresowe kontrole nie były przeprowadzane
w ostatnim czasie.

•

Budynek zlokalizowany w Dziewkowicach przy ul. Plac Klasztorny 3-4. Jest to obiekt
nieużytkowany. Wykonano przegląd stanu technicznego, doraźne kontrole. Budynek
kwalifikuje się do kompleksowego remontu. Budynek przeznaczony do sprzedaży.

10. Zadanie: Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad inwestycjami ziemnymi realizowanymi
przez gminę, a stanowiącymi zagrożenie dla zabytków archeologicznych.
•

Dwukrotnie zgłoszono się z wnioskiem do Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków o prowadzenia prac archeologicznych podczas prac
związanych z:

− montażem urządzeń do ćwiczeń siłowych na placu rekreacyjnym w miejscowości
Brzeziny, ul. Łąkowa, dz. nr 625, obręb Strzelce Opolskie;
− montaż piłko-chwytów i tablicy informacyjnej w miejscowości Brzeziny, ul. Łąkowa, dz.
nr 625, obręb Strzelce Opolskie.
11. Zadanie: Interwencja władz gminy przy rażących naruszeniach prawa budowlanego, przy
obiektach zabytkowych oraz ujętych w ewidencji gminnej (zwłaszcza jeśli chodzi o rozbudowy
i przebudowy zmieniające bryłę budynków) we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
• Wykonano jedną interwencję dotyczącą przemalowania przez właściciela obiektu elewacji
masztalarni w zespole zamkowym, ul. Zamkowa 6 (nr rej. 2044/80 z dnia 28 .01.1980 r.).
12. Zadanie: Wspieranie lub prowadzenie prac porządkowych na terenach zabytkowej zieleni
projektowanej oraz cmentarzach znajdujących się na terenie gminy, po uprzednim zaopiniowaniu
zakresu prac i użytych metod z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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•

Koszty poniesione w 2018r. związane z bieżącym utrzymaniem obiektów:

− Park Miejski w Strzelcach Opolskich, bieżące utrzymanie, kwota 308 763,27 zł;
− Park w Błotnicy Strzeleckiej, bieżące utrzymanie, kwota 14 620,00 zł;
− Park w Kalinowicach, bieżące utrzymanie, kwota 2 740,00 zł;
− Utrzymanie mogiły lotników – naprawa śmigła, kwota 777,00 zł;
− Mogiła zbiorcza powstańców śląskich w Kalinowie, kwota 388,00 zł;
− Mogiła zbiorcza powstańców śląskich w Rozmierzy, kwota 683,00 zł;
− Mogiła powstańca śląskiego Waloszka, kwota 388,00 zł.
13. Zadanie: Wspieranie działań związanych z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych przed
pożarem, zniszczeniem i kradzieżą (montaż instalacji przeciwpożarowej i alarmowej,
zabezpieczeń przeciw włamaniom, znakowanie i ewidencjonowanie zabytków ruchomych itp.).
•

Działania w budynku zlokalizowanym w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1.
Od dawna nie użytkowany, był dewastowany. Ponadto zły stan techniczny pokrycia dachu
spowodował że w 2018 r. wykonano zabezpieczenie w postaci siatki, wyłapujące
obsuwające się z dachu dachówki i kawałki zaprawy. Zabezpieczenie w chwili obecnej
uległo zużyciu i wymagana jest ponowna interwencja mająca na celu zapewnienie
bezpieczeństwa przechodniów. Ponadto wskazane jest wykonanie remontu pokrycia dachu
ze względu na ubytki i przecieki do wewnątrz budynku.

•

Działania w budynku ul. Plac Klasztorny 3-4, Dziewkowice - zabezpieczono otwory
okienne oraz drzwi wejściowe do budynku, dodatkowe zabezpieczenia taśmą i tabliczkami
ostrzegawczymi, oraz uzupełnienie brakujących dachówek, gąsiorów i sprawdzenie
pokrycia dachu.

•

Przeprowadzenie w ramach przygotowania do użytkowania w sezonie letnim remontu
niecek basenowych, która ujęte są w Gminnej ewidencji zabytków: w 2018 r. na kwotę
49 815,00 zł.

•

W Pawilonie dużym na Pływalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich dokonano przeglądy
instalacji elektrycznej oraz ochrony przed pożarem poprzez samoczynne wyłączenie:
w 2018 r. na kwotę 767,87 zł.

PRIORYTET II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu
tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Strzelce Opolskie.
14. Zadanie: Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów promocyjnych, przewodników
poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego gminy.
•

Wydanie map turystycznych o nakładzie 4000 szt., koszt 7 455,00 zł.

•

Wykonanie ulotek o zabytkach, muzeach i terenach rekreacyjnych o nakładzie 6000 szt.,
koszt 1 939,00 zł.
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•

Wykonanie pocztówek promujących obiekty zabytkowe w formie pudełek zawierających
10 szt. w nakładzie 1 500, koszt 3 899,00 zł.

15. Zadanie: Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieży szkolnej poprzez
organizowanie dla niej: wystaw, konkursów szkolnych popularyzujących historię gminy oraz jego
zabytki itp.
•

Organizacja następujących wydarzeń – warsztatów (8 imprez):

− Młodzieżowy Plener Malarski - 2 razy, ilość osób biorących udział w 2017 r. – 15,
w 2018 r. – 15;
− „Życie jest teatrem” – warsztaty teatralne i projekt społeczny realizowany w 2017
r., ilość osób biorących udział – 12;
− „Strzeleckie reminiscencje” – warsztaty malarskie oparte na lokalnej historii
realizowane w 2017 r. , ilość osób biorących udział – 20;
− Piknik kulturalny połączony z warsztatami „Jak dobrze mieć sąsiada artystę” –
Szymiszów wczoraj i dziś, realizowany w 2017 r., ilość osób biorących udział –
100;
− „Przy filiżance kawy i herbaty” – projekt obejmujący warsztaty ceramiczne,
tkackie i tworzenia biżuterii w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w 2018 r., ilość
osób biorących udział – 30;
− „Na magicznej ścianie – działaj z entuzjazmem!” – projekt nawiązujący do dawnej
architektury Strzelec Opolskich, realizowany w 2018 r. w świetlicy wiejskiej
w Mokrych Łanach, ilość osób biorących udział – 20;
− „Magiczna ścianka wspomnień” – projekt nawiązujący do dawnej architektury
i historii Strzelec Opolskich poprzez zajęcia fotograficzne, realizowany w 2018 r.
w świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach, ilość osób biorących udział – 20.
16. Zadanie: Promowanie imprez folklorystycznych, warsztatów, przeglądów, festiwali, lokalnych
obrzędów, jako produktów turystycznych stanowiących o tożsamości gminy.
•

W latach 2017 – 2018 corocznie organizowano 18 razy dożynki, z czego 5 imprez
promowano poprzez plakaty, informacje w prasie i w internecie. Dożynki
odbywały się w sołectwach: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, Grodzisko,
Kadłub–Wieś, Kadłub–Piec, Kalinowice, Ligota Dolna, Ligota Górna, Mokre
Łany, Niwki, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha,
Szczepanek i Warmątowice. Poniesione wydatki w 2017 r. – 108 700,00 zł, 2018 r.
– 150 911,00 zł.

•

Organizacja święta majowego „Maibaum” w sołectwach: Grodzisko, Kadłub–
Wieś, Rozmierka, Rozmierz, Suche Łanu. Wypromowano dwie imprezy poprzez
plakaty, informacje w prasie i w internecie. Poniesione wydatki w 2017 r. –
2 000,00 zł, 2018 r. – 4 000,00 zł.
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•

Działania realizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury – organizacja 8 imprez:
− „Warsztaty z Jajem”, ilość osób biorących udział w 2017 r. – 11, w 2018 r. – 10;
− „Otwarty „Konkurs zdobienia jaj wielkanocnych” - ilość osób biorących udział
w 2017 r. – 250, w 2018 r. – 250;
− „Kolędnicy”, ilość osób biorących udział w 2017 r. – 400, w 2018 r. – 400;
− „Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek”, ilość osób biorących udział
w 2017 r. – 700, w 2018 r. – 700.
•

Uczestnictwo strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w organizacji lokalnych
imprez sołeckich, np. Wodzenie Bera, Maibaum oraz organizacja „Dni otwartych
strażnic”.

•

Organizacja w 2017 r. i 2018 r. w grudniu „Jarmarków Bożenarodzeniowych” na
Placu Myśliwca, w czasie których prezentują się miejscowe zespoły
folklorystyczne i organizowane są warsztaty gotowania świątecznych potraw
regionalnych. Poniesione wydatki w 2017 r. około 25 000, 00 zł, w 2018 r. około
25 000, 00 zł. Szacowana liczba odwiedzających to 2000 osób.

17. Zadanie: Utrzymanie i opracowanie nowych szlaków turystycznych, wykorzystujących walory
dziedzictwa kulturowego.
•

Opracowanie w 2017 r. szlaku „Przystanek historia” w sołectwie Rozmierka.

Ujęto 8 najważniejszych punktów w miejscowości, m.in. kościół, kapliczki, krzyże, spichlerz,
dworek, budynek szkoły i obiekty kulturalne.
Podsumowując należy stwierdzić, że priorytety były realizowane wszechstronnie przez
różnorodne i komplementarne zadania, które w całości prowadziły do osiągnięcia założonego celu.
Zadania te obejmowały zarówno działania bezpośrednio wpływające na poprawę stanu
zachowania zabytków, jak i projekty, upowszechniające i promujące lokalne dziedzictwo
kulturowe oraz zwiększające świadomość społeczną w zakresie potrzeby jego zachowania.
Podstawowe założenia zostały w dużej części zrealizowane, są również zadania w trakcie
realizacji. Natomiast wyznaczone w programie na lata 2016 – 2019 priorytety i zadania zostaną
zweryfikowane i uaktualnione w nowym Programie na lata 2020 – 2023.

4. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRZELCE OPOLSKIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
UCHWAŁA NR XL/320/2017RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
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Program współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską w Strzelcach
Opolskich Uchwałą Nr XL/320/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Program był realizowany do dnia
31 grudnia 2018r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz
Strzelec Opolskich przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2019 roku sprawozdanie
z realizacji Programu za rok 2018.
1. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2018 ROKU
Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018 roku było udzielanie im wsparcia finansowego z budżetu
Gminy Strzelce Opolskie na realizację przyjętych w Programie zadań.
OTWARTE KONKURSY OFERT
W ramach otwartych konkursów ofert w poszczególnych obszarach współpracy zostały wyłonione
uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje.
Wysokość kwot przekazanych i rozliczonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert
w poszczególnych obszarach zadaniowych.

157

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

OTWARTE KONKURSY OFERT NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH ZŁOŻONYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych
otwartych konkursów ofert z inicjatywy organizacji pozarządowych.

Rodzaj
zadania

Tytuł zadania

Kwota
Nazwa
organizacji dotacji
przekazana
pozarządowej
(w zł)

Wspieranie i
upowszechnian
ie
kultury
fizycznej
(Propagowanie
dalekowschodn
iej sztuki walki
aikido poprzez
udział
w
szkoleniach
i
obozach
na
terenie
całego kraju)

Propagowanie
dalekowschodn
iej sztuki walki
aikido poprzez Ogólnopolskie
udział
Stowarzyszenie
Aikido
w szkoleniach „AIKIKAI POLSKA”
i
obozach
na
terenie
całego kraju

Kwota
dotacji
rozliczona
(w zł)

6.000,00

TRYB POZAKONKURSOWY
WNIOSKI O REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY
LOKALNEJ
Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 0.
Liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych (podmiotów Programu) dot. realizacji zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 0
ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO
KONKURSU OFERT
(art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert – 8.
Liczba ofert złożonych przez podmioty programu dot. realizacji zadań publicznych z pominięciem
otwartych konkursów ofert – 11.
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Liczba ofert złożonych przez podmioty programu dot. realizacji zadań publicznych z pominięciem
otwartych konkursów ofert spełniających wymagania formalne – 8.
NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU
SPORT
(§ 7 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu)

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sport przyznane
i rozliczone na podstawie przeprowadzonych naborów wniosków.

WNIOSKI

O

DOFINANSOWANIE

PRZEDSIĘWZIĘĆ

Z

ZAKRESU

SPORT

(§ 8 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu)

Zadania publiczne realizowane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć z zakresu sportu:
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Tytuł zadania

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Kwota
dotacji
przekazana
(w zł)

Rodzaj zadania

Wspieranie
i
upowszechnianie
Organizacja
kultury fizycznej obozu
(piłka nożna)
sportowego
Stowarzyszenie
Klub
dla dzieci i
Sportowy
„PIAST”
młodzieży z
Strzelce Opolskie
terenu Gminy
Strzelce
Opolskie

Kwota
dotacji
rozliczona
(w zł)

10.000,00

RAZEM
10.000,00
ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE
PODSTAWIE INNYCH USTAW

10.000,00

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 1828 z późn. zm.)
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 (Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017r.) z budżetu Gminy
dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich – z przyznanej
dotacji w kwocie 103.800,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
wydatkowało 103.800,00 zł (wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości
uczestników i pracowników CIS według stanu na koniec danego miesiąca).
Na podstawie Ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U z 2017r. poz. 823 z późn. zm.)

narodowych

Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego Gmina Strzelce Op. przeznaczyła środki finansowe w kwocie 4.937,90 zł.
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY - PODSUMOWANIE
Wykres Nr 3: Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XL/307/2013 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu.
10.000,00
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Środki finansowe przekazane w 2018 roku organizacjom pozarządowym w formie dotacji.
Kwota
rozliczonych
dotacji w zł

Podstawa przekazania dotacji

Liczba
zawartych
umów

Otwarte konkursy ofert
art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 188.365,00
wolontariacie

10

Otwarte konkursy ofert na
o realizację zadania publicznego

1

podstawie

wniosków 6.000,00

art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu
art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 27.200,16
wolontariacie

8

Nabory wniosków
§ 7 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach
765.020,00
Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu
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Złożone wnioski

1

§ 8 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia 10.000,00
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu
Rozliczono dotacje w kwocie:

996.585,16

49

Zwrot niewykorzystanych środków:

735,06

-

Dotacje przekazane na podstawie innych ustaw
− Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz. 1828 z późn.
zm.)

103.800,00
1

NIEFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2018 ROKU
1. Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych w sferze zadań
publicznych: dla liderów, członków oraz wolontariuszy tych organizacji.
Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego udzielali pomocy
organizacjom pozarządowym:
•

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - pomoc w zakresie
przygotowywania ofert konkursowych, prawidłowego rozliczania otrzymanych
dotacji, pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy Strzelce
Opolskie oraz Public Relations organizacji pozarządowych,

•

Referat Sportu i Rekreacji - wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych,

•

Biuro Prawne - poradnictwo prawne.

Ponadto w dniu 28 czerwca 2018r. w Urzędzie Miejskim zorganizowano nieodpłatne szkolenie
dla organizacji pozarządowych p.n. „Zasady ochrony danych osobowych w świetle RODO".
2. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przy organizowaniu spotkań otwartych
z udziałem mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, m.in. poprzez możliwość nieodpłatnego,
doraźnego udostępniania stosownych pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
W roku 2018 organizacjom pozarządowym nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia Urzędu
Miejskiego w celu organizacji spotkań, szkoleń i konferencji oraz wypożyczano im sprzęt do
prezentacji multimedialnych (laptop, ekran i projektor multimedialny).
Ponadto w sposób ciągły organizacjom pozarządowym udostępniano nieodpłatnie w formie
użyczenia pomieszczenia biurowe:
162

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

•

przy ul. Krakowskiej 16 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej - 13 organizacji),

•

przy ul. K. Stefana Wyszyńskiego 10 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej - 1
organizacja).

3. Umożliwienie organizacjom pozarządowym dostępu do literatury dotyczącej działalności III
sektora zgromadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Literaturę dot. działalności organizacji pozarządowych zgromadzoną w Urzędzie Miejskim
udostępniano organizacjom pozarządowym:
•

w biurze Nr 31 dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych

•

w biurze Nr 32 dot. przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu.

4. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach uczestniczenia
w szkoleniach i konferencjach.
Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji
pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji pozarządowych
prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów zgłoszeniowych informowano
organizacje telefonicznie.
5. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach pozyskiwania
środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy
Strzelce Opolskie.
Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji
pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji pozarządowych
prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów zgłoszeniowych informowano
organizacje telefonicznie.
6. Udzielanie organizacjom pozarządowym rekomendacji.
W 2018 roku udzielono 1 rekomendacji.
7. Obejmowanie honorowym patronatem działań i programów realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych Honorowym Patronatem
Burmistrza Strzelec Opolskich – 23.
Rodzaj imprezy/

Nazwa
imprezy/przedsięwzięcia

przedsięwzięcia

Lp

Wnioskodawca

1.

Uczniowski Klub Sportowy „KRONOS”

Wojewódzka
Opolszczyzny

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

I strażacki turniej halowy piłki
sportowa
nożnej MDP
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3.

Stowarzyszenie
„BARKA”

Pomocy

Wzajemnej

sportowa

VI Turniej futsalu księży

4.

Strzeleckie Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Lokalnej

Na

Rzecz Zimowy mityng rekreacyjnosportowa
sportowy dla par

5.

Strzeleckie Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Lokalnej

Na

Rzecz Zimowy wieczór na lodowisku
sportowa
dla par

Uczniowski Klub Sportowy

XII
ogólnopolski
Strzelca piłki siatkowej

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Laury ziemi strzeleckiej

kulturalna

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”

XII mityng lekkoatletyczny

sportowa

9.

PTTK „Kamienie Szlachetne”

II Rajd rowerowy
Opolszczyzny

sportowa

10.

Polski
Związek
Wędkarski
w Strzelcach Opolskich

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie

Jubileusz
90-lecia
w Szymiszowie

12.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Jubileusz
Suchej

13.

Uczniowski Klub Sportowy „KRONOS”

Drużynowe zawody pływackie
sportowa
dzieci 10-11 lat

Opolski Klub Taekwon-do

Mistrzostwa
w taekwon-do

15.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”

Mini mundial przedszkolaków

sportowa

16.

Uniwersytet III Wieku

Jubileusz 20-lecia UTW

jubileusz

17.

Ludowy Klub Sportowy
Kalinów Kalinowice

18.

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

IV rajd rowerowy

sportowa

19.

Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA”

Strzelecki weekend sumo

sportowa

6.
7.

turniej

sportowa

8.

14.

koło

dookoła

Zawody
wędkarskie
z okazji rocznicy uchwalenia sportowa
konstytucji 3 maja

120-lecia

OSP

w

Opolszczyzny

„CZARNI” Festyn z okazji
istnienia Klubu
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20.

Liga Obrony Kraju Jednostka Terenowa
Zawody sportowo-obronne
"HUZAR" Strzelce Opolskie

21.

Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie

Sobota z ZAKSĄ

Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST

Międzynarodowy halowy turniej
piłki nożnej z okazji 100-lecia sportowa
odzyskania niepodległości

22.

23.

sportowa
sportowa

Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Konkurs kolęd w języku
kulturalna
Niemców na Śląsku Opolskim
niemieckim „Es Weihnachtet”

8. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku, w tym w szczególności w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.
W roku 2018 informacje dot. działalności funkcjonujących na terenie Gminy Strzelce Opolskie
organizacji pozarządowych zamieszczano na stronie www miejskiego serwisu internetowego
www.strzelceopolskie.pl w zakładkach „organizacje pozarządowe” i „komunikaty”.
9. Wspieranie akcji promujących przekazywanie lokalnym organizacjom pożytku publicznego
1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2018 roku:
•

W bazie organizacji pozarządowych dostępnej w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl zaznaczono, które organizacje pozarządowe posiadają status
organizacji pożytku publicznego.

•

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
zamieszczono w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.

10. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu kontaktów z mediami.
W roku 2018 organizacje pozarządowe mogły nieodpłatnie zamieszczać informacje nt.
prowadzonej działalności w „Informatorze Strzeleckim”.
11. Inne – konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych podmiotów.
Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dot. działalności statutowej tych podmiotów – 4.
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REALIZACJA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
Rodzaj zadania

Działania (przykłady)

Realizator

pomoc
społeczna,
w tym pomoc rodzinom Stowarzyszenie
Pomocy
i osobom w trudnej Wzajemnej „BARKA”
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie
szans
tych rodzin i osób

działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw dziecka

ochrona
zdrowia

i

−

zapewnienie potrzebującym tymczasowego
miejsca schronienia w domach „BARKA”,
wyżywienia, podstawowych lekarstw oraz
odzieży dostosowanej
do warunków
atmosferycznych i indywidualnych potrzeb

−

streetworking

−

prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa
dla osób bezdomnych (spotkania z
pracownikiem socjalnym, prawnikiem,
psychologiem)

−

spotkania integracyjne i imprezy kulturalne

−

warsztaty prorodzinne mające na celu
integrację międzypokoleniową

−

festyny rodzinne i pikniki (kulturalne i
sportowe)

−

rodzinne
rekreacyjne

−

spływy kajakowe

−

rajdy rowerowe

−

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

−

wypożyczanie
domowej

−

edukacja z zakresu ochrony zdrowia dla
chorych i ich rodzin

−

programy edukacyjne i terapeutyczne dla
osób uzależnionych i ich rodzin

−

mitingi dla osób uzależnionych

−

doradztwo prawne dla osób doznających
przemocy w rodzinie

−

zajęcia sportowe, o których mowa w
priorytecie „wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej”

organizacje pozarządowe

promocja
Caritas Diecezji Opolskiej

Stowarzyszenie
Pomocy
„BARKA”

Wzajemnej

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym organizacje sportowe

166

wycieczki

sprzętu

dydaktyczno-

do
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organizacje pozarządowe
działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

organizacje pozarządowe

działalność na rzecz
dzieci,
w
tym
wypoczynek
dzieci
i młodzieży

organizacje sportowe

wspieranie
i
upowszechnianie kultury
fizycznej

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej „OGNIK”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły Specjalnej
„ÓSEMKA”
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−

warsztaty integracji międzypokoleniowej

−

spotkania
seniorów

−

wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne

−

zajęcia na basenie

−

obozy sportowe

−

warsztaty prorodzinne mające na celu
integrację międzypokoleniową

−

festyny i pikniki (kulturalne i sportowe)

−

wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne

−

spływy kajakowe

−

rajdy rowerowe

−

treningi w zakresie różnych dyscyplin sportu
w różnych kategoriach wiekowych w ramach
gier
zespołowych
i
dyscyplin
indywidualnych

−

zorganizowane rozgrywki sportowe

−

obozy i zajęcia sportowe

−

imprezy sportowe i rekreacyjne (festyny,
rajdy turnieje)

−

poradnictwo
dotyczące
problemów
i uprawnień osób niepełnosprawnych

−

organizacja wyjazdów rehabilitacyjnointegracyjnych dla osób niepełnosprawnych

−

imprezy kulturalne

informacyjno-doradcze

dla
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promocja zatrudnienia
i aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez pracy
i zagrożonych
zwolnieniem z pracy

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej

−

działalność Centrum Integracji Społecznej

− warsztat krawiecki
− warsztat ogrodniczy

Stowarzyszenie
Pomocy
Wzajemnej „BARKA”

− warsztat stolarski
− warsztat pielęgnacji terenów zielonych
− warsztat gospodarczy

Stowarzyszenie
Romów
działalność na rzecz „JEDNOŚĆ”
mniejszości narodowych
Społecznoi etnicznych oraz języka Towarzystwo
Kulturalne
Niemców
regionalnego
Na Śląsku Opolskim

−

doradztwo i pośrednictwo pracy

−

imprezy kulturalne

5. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE
STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016-2020
Uchwała Nr XLI/371/05 Rady Miejskiej z dnia 29-12-2005 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2006-2015
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych
o charakterze obowiązkowym należy :
„opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka”.
W związku z tym w Gminie Strzelce Opolskie została przyjęta Uchwałą Nr XVII/137/2015 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015r. „ Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016-2020” .
W Strategii zostały określone kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków problemów
społecznych ,zadania programowe określające pomoc różnym grupom oraz sposoby ich
osiągnięcia. Coroczny monitoring i ewaluacja polega na ocenie realizowanych działań
strategicznych w celu modyfikacji kierunków działania w przypadku wystąpienia zmian
społecznych, które mogą nastąpić w razie nowych regulacji prawnych czy też narastanie
poszczególnych dolegliwości społecznych. Ewaluacja jest działalnością normatywną, gdyż
z jednej strony wykorzystuje się istniejące normy, z drugiej zaś strony w jej wyniku mogą pojawić
się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest również działalnością instrumentalną,
gdyż jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy
potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.
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Wskaźniki obligatoryjne dotyczące obszaru monitorowania:
MISJA: GMINA STRZELCE OPOLSKIE STWARZA MIESZKAŃCOM MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU, PRZECIWDZIAŁA ZJAWISKU MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIA
SPOLECZNEGO
Cel Główny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz wyrównywanie
poziomu życia mieszkańców gminy
Cel Operacyjny I

Działania

Umocnienie
warunków
sprzyjających
prawidłowemu
funkcjonowaniu
rodziny

Pomoc w likwidacji Ośrodek Pomocy
przyczyn dysfunkcji Społecznej
oraz
wspieranie
i
usprawnianie
systemu wsparcia dla
rodziny, w tym
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
min. przez wsparcie
psychologiczne,
prawne,
socjalne,
asystenta rodziny.

Liczba
rodzin
objęta
wsparciem
asystentów
rodziny wynosi
obecnie
22 rodziny. Stan mniejszy
w stosunku do poprzedniego
wynika
z
właściwego
rozeznania potrzeb w tym
zakresie.
Punkt
Konsultacyjnoinformacyjny
w
2018
udzieliły wsparcia:
323 porad psychologa
234 porad terapeutycznych
139 porady a dla osób
doświadczających przemocy
116 porad prawnych

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Zarząd
Oświaty
i
Wychowania

W ramach realizacji programu
”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
pomocą w
formie gorącego posiłku
zostało objętych 56 dzieci w
szkołach i przedszkolach.
W okresie od stycznia do
czerwca 2018 r. (rok szkolny
2017/2018) ze stypendiów
szkolnych skorzystało 37
uczniów; w okresie od
września do grudnia 2018 r.
(rok szkolny 20187/2019) - 27
uczniów. Na dzień 31-122018r
ze
świadczeń
rodzinnych średnio na miesiąc
korzystało 1.264 rodzin. W
roku poprzednim, wg stanu na

Zapewnienie
dzieciom i młodzieży
odpowiednich
warunków do życia i
rozwoju zgodnie z
ich potrzebami i
przysługującymi im
prawami.

Realizatorzy
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dzień 31-12-2017, było 1.241
rodzin. Z liczby 1.264 - 555,
to rodziny, w których
wypłacane są tylko zasiłki
rodzinne.
Spośród
tych
rodzin, 152 to rodziny z 1
dzieckiem, 251 rodzin z 2
dzieci, 108 rodziny z 3 dzieci,
i 44 rodzin z 4 i więcej dzieci.
Wsparciem
w
ramach
programu 500+, na koniec
grudnia 2018 r. było objętych
1.677 rodzin
Współpraca z
instytucjami i
organizacjami
zajmującymi się
opieką i pomocą
rodzinie.
Upowszechnianie
informacji o
podmiotach
świadczących pomoc
dziecku
i rodzinie.

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Komenda
Powiatowa Policji
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
,organizacje
pozarządowe

W dniu 05 czerwca 2018 r.
odbył się Dzień Twórczej
Profilaktyki o charakterze
happeningu.
Miejsce
:
centrum
miasta
,gdzie
mieszkańcy Strzelec mogli
zapoznać się z ofertą wsparcia
organizacji pozarządowych
,podmiotach
świadczących
pomoc dziecku i rodzinie,
gdzie szukać pomocy w
przypadku
doświadczania
przemocy
oraz żywo
uczestniczyć w imprezie.

Zapewnienie
dzieciom i młodzieży
szerszego dostępu do
alternatywnych form
spędzania
czasu
wolnego,
Rozwój
różnych
form
integracji rodzin ze
społecznością
lokalną wspieranie
wypoczynku
rodzinnego,
organizowanie
imprez

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Środowiskowy
Dom
Samopomocy,
Komenda
Powiatowa Policji

Impreza
integracyjna
„
Koniec wakacji już…ostatnia
szansa na podróż dookoła
świata” zorganizowana z
inicjatywy
pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Organizatorami imprezy byli
Ośrodek Pomocy Społecznej,
GKRPA, ŚDS w Strzelcach
Opolskich. Impreza odbyła
się w dniu 31.08.2018 na
boisku MOS ul. Strzelców
Bytomskich Udział w niej
wzięło 250 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
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integracyjnych
kulturalnych

Cel Operacyjny II

Działania

wnioskowanych do udziału
przez
pracowników
socjalnych, wynikających z
rozpoznania środowiska. Na
terenie gminy działają Klub
Terapeutyczny ”Arka” oraz
Świetlica „Źródełko” dla
dzieci szkół podstawowych.
Świetlica „Przedwiośnie” dla
młodzieży gimnazjalnej.
Organizowane są półkolonie
w okresie letnim i zimowym
oraz
wyjazd
na
obóz
terapeutyczny.

i

Realizatorzy

Monitoring i Ewaluacja
Realizacji Działań

Aktywizacja
grup Usprawnianie osób Ośrodek
Pomocy Udzielenie
wsparcia
zagrożonych
niepełnosprawnych i Społecznej,
w
formie
usług
wykluczeniem
seniorów.
opiekuńczych – 111 osób z
społecznym
tego
98
to
osoby
mieszkające w mieście, zaś
13
–
to
osoby
zamieszkujące
tereny
wiejskie.
Świadczenie
szerokiego
spektrum
wsparcia
tj.:
usług
opiekuńczych,
specjalistycznych
usług
oraz
specjalistycznych
usług zleconych, które
zaspakajają
potrzeby
środowiska.
Aktywnie działający Klub
„Senior+” utworzony w
ramach
otrzymanego
dofinansowania
na
utworzenie
placówki
i wyposażenie .Obecnie
złożonych deklaracji na
dzień 31 grudnia 2018
- 48.
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Pomoc osobom
dotkniętym i
zagrożonym
problemami
bezrobocia.

Ośrodek
Pomocy Realizowano porozumienie
Społecznej,
w ramach - prac społecznoPowiatowy
Urząd użytecznych w ,których
Pracy
pracowało
39 osoby
bezrobotne,
które
wypracowały
6.953
godzin. Roboty publiczne
zatrudnionych było
2
osoby
bezrobotne
skierowanych przez PUP w
Strzelcach
Opolskich.
Osoby wykonywały prace
na terenie Miasta i Gminy
Strzelce Opolskie

Rozwijanie systemu Ośrodek
Pomocy W roku 2018 udział w
profilaktyki
i Społecznej
szkoleniu wzięło 20 osób rozwiązywania
członkowie
Zespołu
problemów
Interdyscyplinarnego oraz
uzależnień.
członkowie
grup
roboczych.
Szkolenie
prowadzone było
z
tematyki: „Przemoc wobec
różnych grup osób, super
wizja
w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy, przemoc w
rodzinie – zachowania
agresywne i praktyczne
aspekty
prowadzenia
interwencji i motywowania
do zmiany w ramach
prowadzenia
procedury
niebieskich kart – jak to
działa w praktyce pracy
zespołów
interdyscyplinarnych, rola
zadania uprawnienia i
obowiązki poszczególnych
podmiotów przy realizacji
w/w procedury, sytuacje
niestandardowe
w
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procedurze
karty”.

Cel Operacyjny III

niebieskiej

Zwiększanie
świadomości
społeczności
lokalnej,
w
szczególności osób
młodych, odnośnie
zagrożeń
wynikających
ze
stosowania używek.
Rozwój
pracy
socjalnej i działań na
rzecz
integracji
społecznej
i
partycypacji
osób
starszych
i
niepełnosprawnych
w życiu społecznym,
m.in.
poprzez
opracowywanie
projektów socjalnych
promujących
integrację społeczną.

Gminny
Zarząd Liczba
młodzieży
Oświaty
wyedukowanej w zakresie
i wychowania
zagrożeń alkoholowych w
2018
wynosi
644,
liczby
młodzieży
wyedukowanej w zakresie
zagrożeń
narkotykami
wynosi 644.

Działania

Realizatorzy

Rozszerzanie
współpracy
pomiędzy grupami
społecznymi
i
organizacjami
pozarządowymi
a
instytucjami
rządowymi
i
samorządowymi.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
,
organizacje
pozarządowe

Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
organizacje
pozarządowe,
Partnerstwo Lokalne
,
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Zorganizowano”
Mecz
piłki plażowej” pomiędzy
uczniami
Centrum
Kształcenia Ustawicznego
a mieszkańcami Barki

Monitoring i Ewaluacja
Realizacji Działań
Udzielono
wsparcia
organizacyjnego
i
lokalowego
15
organizacjom
pozarządowym.
Współpraca
w
organizowaniu
imprez
integracyjnych, Ośrodek
Pomocy Społecznej razem
z parafią św. Wawrzyńca
oraz
parafią
pw.
Podwyższenia
Krzyża
Świętego włączył się w
obchody Światowego Dnia

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

Ubóstwa.
W
Klubie
Seniora przy ul. Parafialnej
oraz
na
stołówce
Strzeleckiej
Spółdzielni
Socjalnej przy ul. Kard.
Wyszyńskiego
były
wydawane posiłki. Podczas
wydawania
posiłku
rozdawano przechodniom
informatory o instytucjach
pomagających
osobom
potrzebującym.
Zorganizowano spotkania
opłatkowe ,z okazji Świąt
Wielkanocnych,
świętowanie Dnia Babci i
Dziadka, Święto Białej
Laski itp.
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Organizacje
pozarządowe

Zwiększenie koordynacji
działań
organizacji
pozarządowych
już
funkcjonujących na terenie
gminy
poprzez
systematyczny przepływ
informacji
o
podejmowanych
inicjatywach,
regularne
spotkania
informujące
o
udzielanej
pomocy
i wsparciu. Informacje
w formie ulotek na stronie
internetowej Ośrodka oraz
innych
przekazach
medialnych.

Ośrodek
Pomocy
i Społecznej ,
organizacje
pozarządowe

Spotkania
superwizyjne
z pracownikami Ośrodka
oraz
organizacjami
pozarządowymi
realizowane są w ramach
potrzeb.

Doskonalenie
systemu
informacyjnego
o
możliwościach
udzielania pomocy
społecznej
i
wsparcia
mieszkańcom gminy

Systematyczna
diagnoza
monitoring
istniejących
problemów
społecznych
Systematyczne
dokształcanie

Ośrodek
Pomocy W
2018
Społecznej ,
dokształcenia
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pracowników
pomocy społecznej

było 20 pracowników,
którzy wzięli udział w 21
szkoleniach

Można uznać, że działania prowadzone względem rodziny, osób starszych, niepełnosprawnych,
bezrobotnych, samotnych, i innych wymagających wsparcia, były skuteczne. Praca na rzecz
mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pozwoliła wpłynąć na
realizację celów zawartych w Strategii.

6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne
gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,
uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Zadania ujęte w gminnym programie w 2018 roku uchwalonym Uchwałą Nr XL/319//2017 Rady
Miejskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 inicjowane były przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast realizatorem zadań był Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.
ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
· Burmistrz Strzelec Opolskich
· Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działania profilaktyczne podejmowane na terenie Gminy Strzelce Opolskie prowadzone są
prawidłowo ze szczególnym zaangażowaniem i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.
Wymiernym efektem tych działań są osiągnięte wyniki, które już po raz kolejny potwierdziły
skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych.
Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być wykorzystywane jedynie na realizację
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W roku 2018
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na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zaplanowano kwotę 676 500,00 zł, wydatkowano 619 403,06 zł.
REALIZACJA zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych:
I. Dofinansowano działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
- Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich w kwocie 103 800 zł
Zgodnie z art. 10 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów
własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej jest kontynuatorem działań
w obszarze ekonomii społecznej przejętym od Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA
w Strzelcach Opolskich. Centrum Integracji Społecznej realizuje złożony zakres programu
zatrudnienia socjalnego poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem zajęć w Centrum jest
zapobieganie dalszemu wykluczeniu społecznemu osób w nich uczestniczących, uczenie
umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, a przede wszystkim pomoc
w podwyższaniu kwalifikacji umożliwiających powrót na rynek pracy.
Reintegracja zawodowa jest realizowana w następujących warsztatach:
•

warsztat krawiecki: przeróbki odzieży, wszywanie zamków, sprzedaż wyrobów własnych tj.
fartuszki kuchenne, czapki, torby młodzieżowe i na zakupy, serwety, obrusy, pościel dziecięca,
stroiki okolicznościowe,

•

warsztat ogrodniczy: wykonywanie prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, prace
porządkowe, sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, uprawa ziemniaków, fasoli, pomidorów,
ogórków, papryki i marchewki,

•

warsztat pracy w drewnie: meble ogrodowe i działkowe, naprawy i przeróbki stolarskie,

•

warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych: koszenie trawników, melioracja
rowów, opryski, przycinanie krzewów i roślin,

•

warsztat gospodarczy: uprawa drzew i krzewów owocowych, iglastych, roślin na suche
bukiety, bylin ozdobnych, nawożenie roślin.

II. Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie.
Diagnoza miała na celu przedstawienie aktualnej sytuacji zagrożeń w Gminie Strzelce Opolskie,
obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny,
dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku
szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań
ankietowych przeprowadzonych w Gminie wśród trzech grup reprezentujących dwa lokalne
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środowiska: dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia); dzieci i młodzież szkolna (klasy
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
III. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych
Warsztaty profilaktyczne
Poniższe warsztaty zostały wytypowane przez pedagogów i dyrektorów poszczególnych placówek
oświatowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb placówek, dotyczą szeroko rozumianej
profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, nauki asertywnego odmawiania, ochrony przed
przemocą rówieśniczą, zagrożeniami internetowymi, bezpieczeństwem w mediach tp. Zajęcia
stanowią uzupełnienie realizowanych zajęć przez nauczycieli w ramach programów
profilaktycznych szkoły.
Placówka

Tytuł warsztatu

Realizator

Ilość realizacji

PSP nr 1

Bezpieczne media

Centrum Profilaktyki i Reedukacji 3
Atelier Kraków

PSP nr 2

Przemoc werbalna

Polskie Centrum Profilaktyki Kraków

2

Mediacja

Polskie Centrum Profilaktyki Kraków

2

Agresja i przemoc

Polskie Centrum Profilaktyki Kraków

2

Wypalenie
zawodowe
warsztat
nauczycieli

Polskie Centrum Profilaktyki Kraków

1

dla

PSP nr 4

Bezpieczne media

PSP nr 4

Dopalacze
narkotyki

PSP
Błotnica
Strzelecka

Unikaj używek

Centrum Profilaktyki i Reedukacji 3
Atelier Kraków
- Centrum Profilaktyki i Reedukacji 3
Atelier Kraków
Centrum Profilaktyki i Reedukacji 1
Atelier Kraków

Być
wolnym Centrum Profilaktyki i Reedukacji 1
problematyka
Atelier Kraków
uzależnień
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Autorskie projekty i imprezy o wyraźnym odniesieniu profilaktycznym
lp
.

placówka

Rodzaj usługi:
nazwa zadania

1. Przedszkole Publiczne nr 5, „VIII Sportowy
8 w Strzelcach Op. i PP w przedszkolaka”
Kadłubie

zakupy

usługi

razem

1 450

1 000

2 450

2 800

2 800

400

900

800

800

1 000

1 800

dzień

”Zimowi zdobywcy gór”

2.

Publiczna
Szkoła „Zdrowa
Podstawowa nr 1 w młodzież
Strzelcach Opolskich
sieci”

młodzież
bezpieczna

to
w 500

„Świadomy w sieci i w
życiu”
3.

Publiczna
Szkoła „XIV Rajd
Podstawowa nr 4 w Wiosna”
Strzelcach Opolskich

4

Publiczna
Szkoła ”Stop cyberprzemocy”
Podstawowa nr 4 w
Strzelcach Opolskich

1 000

5

Publiczna
Szkoła ”Profilaktyczny
Podstawowa nr 7 w ekosportuś”
Strzelcach Opolskich

600

6

Publiczna
Szkoła „Recepta na zdrowie”
Podstawowa w Błotnicy
Strzeleckiej

7

Publiczna
Podstawowa
Dziewkowicach

8

Szkoła „Zdrowi,
w szczęśliwi”

Strzelecka
800

1 000

400

1 000

600

600

bezpieczni,
1 000

1 000

Zespół
Placówek „By być zdrowym”
Oświatowych w Kadłubie

2 100

2 100

9

Zespół
Oświatowych
Kalinowicach

200

600

800

1
0

Publiczna
Szkoła „Zdrowo,
higienicznie,
500
Podstawowa w Rozmierce smacznie i sportowo”

600

1 100

Placówek „Będzie lepiej”
w

178

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

Rodzaj usługi:

lp
.

placówka

1
1

„Bezpiecznie i zdrowo na
Publiczna
Szkoła sportowo”
1 100
Podstawowa w Suchej

1
2

Publiczna
Podstawowa
Szymiszowie

nazwa zadania
zakupy

Szkołą „Szukałem Was” Festiwal
350
w Piosenki Wartościowej
„Wzrastam
mądrości”

w

latach

OGÓŁEM

usługi

razem

1 100

1 500

1 850

2 000

2 000

9 600

21 300
11700

Głównym celem projektów jest przede wszystkim:
✓ Szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia,
✓ Wskazanie uczestnikom atrakcyjnych i zdrowych form spędzania czasu z rówieśnikami,
✓ Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw uczestników.
Kampanie profilaktyczne:
1. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”- Gmina przystąpiła do kampanii po raz 12.
Kampania ZTU 2018 oprócz uczniów edukuje dorosłych – wspiera rodziców, a także pomaga
nauczycielom i samorządowcom. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży
zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu,
zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W roku 2018 do udziału w kampanii zgłosiły się:
•

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op.,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,

•

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,

•

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce.

Łącznie 1 304 uczniów. Koszt – 1 230 zł brutto ( materiały edukacyjne ).
2. „Postaw na rodzinę” - Gmina przystąpiła do kampanii po raz 6. Kampania koncentruje się na
pozytywnej profilaktyce – wzmacnia młodych ludzi i chroni ich przed zagrożeniami, takimi jak
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sięganie po alkohol i inne używki. Również dorośli chętnie angażują się w działania wzmacniające
więzi rodzinne, o czym świadczy duże zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych,
które zgłaszają swoje różnorodne propozycje celem wzmacniani więzi międzypokoleniowej.
Dobre relacje w rodzinie chronią dzieci przed alkoholem. Kampania służy pomocą
w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu
odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W roku 2018 do udziału w kampanii zgłosiły się
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,
2) Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
3) Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce.
Łącznie 370 uczniów. Koszt – 820 zł brutto ( materiały edukacyjne )
✓ Pozalekcyjne zajęcia sportowe
W wyniku ogłoszonego przez Urząd Miejski konkursu ofert na prowadzenie pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęć sportowych w okresie od 1lutego 2018 r. do 30 listopada 2018r. na konkurs
wpłynęło 6 ofert, które zostały przyjęte do realizacji:
Nazwa zadania
„Sportowo przez cały rok”
„Mali sportowcy”
„Aktywnie znaczy ciekawie”
„Gry i zabawy – wstęp do gier zespołowych”
„Pozaszkolne zajęcia sportowe dla dziewcząt z piłki koszykowej
„Radość dzieci to podstawa! Zdrowie, ruch, zabawa!!!”
Koszt zadania – 12 280 zł
✓ Prowadzono Młodzieżowy Klub Terapeutyczny „ARKA”. Klub działa w pomieszczeniach
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18, czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00 – 18.00, w zajęciach uczestniczy 20 dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo*.
✓ Prowadzono Młodzieżowy Klub Profilaktyczny „PRZEDWIOŚNIE”. Klub działa
w pomieszczeniach Parafii Św. Wawrzyńca od środy do piątku w godz. 15.30 – 18.30. Klub
przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich z rodzin niewydolnych wychowawczo.
W placówkach realizowane są programy edukacyjno – profilaktyczne których celem jest:
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•

promocja zdrowego stylu życia i umiejętne organizowanie wolnego czasu podkreślające rolę
sportu i innych form aktywnego wypoczynku oraz prawidłowego odżywiania się,

•

profilaktykę uzależnień uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia
tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na
organizm człowieka,

•

edukacja ukierunkowana na kształtowanie w uczniach właściwych postaw i hierarchii
wartości, umiejętności asertywnego odmawiania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz
umiejętności budowania pozytywnych relacji międzyludzkich ( np. dziecko - dziecko, dorosłydziecko),

•

przeciwdziałanie i eliminacja agresji słownej i fizycznej redukowanie przejawów wandalizmu
i nieposzanowania mienia własnego i społecznego,

•

rozwijanie zainteresowań- rozwijanie aktywności dziecka w poznawaniu świata. Pomaganie
i wspieranie w tym procesie aby dziecko samodzielnie zdobywało wiedzę,

•

edukacja patriotyczna jako wartość uniwersalna przygotowująca do życia w społeczeństwie.
Mająca wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym i ucząca młode pokolenie pełnienia
ról prospołecznych,

•

eliminacja niepowodzeń szkolnych czyli niwelowanie rozbieżności pomiędzy wiadomościami,
umiejętnościami
i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów, a materiałem, jaki powinni poznać
według założeń programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.
✓ Prowadzono STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA.

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00, zrzesza 95 osób. W roku 2018
udzielono około 480 porad osobom uzależnionym i 200 porad osobom z zaburzeniami
behawioralnymi. Dzięki zajęciom terapeutycznym leczenie podjęło 60 osób, z czego 40 utrzymuje
abstynencję, w tym 10 narkomanów.
W klubie działają grupy wsparcia:
•

Grupa AA Wiktoria ( Anonimowi Alkoholicy) dla osób uzależnionych, licząca 25 osób,

•

Grupa A l- Anon ( żony, mężowie, partnerzy osób uzależnionych) , licząca 15 osób,

•

Grupa DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików), licząca 10 osób

•

grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, licząca 30 osób,

•

Grupa terapeutyczna dla sprawców przemocy, licząca 10 osób.*
✓ Prowadzono Młodzieżowy Wolontariat „RUCH CZYSTYCH SERC”. Strzelecki „Ruch
Czystych Serc” skupia około 20 osób. Działania podejmowane przez wolontariuszy
przyczyniły się do stworzenia przyjaznego klimatu wokół działalności RCS i spowodowały
stały napływ nowych członków. Aktywność wolontariuszy jest zauważalna i doceniana
przez instytucje, osoby prywatne. Podziękowania, jakie otrzymują młodzi ludzie za
181

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

zaangażowanie w pracę społeczną potwierdzają celowość podejmowanych działań.
Wolontariusze biorą udział w różnych ogólnopolskich akcjach, ale są też inicjatorami
i organizatorami działań o charakterze lokalnym (w klubie RCS, świetlicach wiejskich,
strzeleckich szkołach) w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.
✓ Prowadzono teatralną grupę młodzieżową realizującą zadania w ramach profilaktyki
rówieśniczej „Teatr Po Drugiej Stronie”.
✓ Zorganizowano warsztaty letnie i zimowe z programem profilaktycznym pt. „Jestem OK.!”
realizowanych wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca.
✓ Utrzymywano monitoring miejski. W ramach tego zadania koordynowano pracę 2 osób
wytypowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
Z informacji Komendy wynika, iż w roku 2018 system bezpieczeństwa przyczynił się
znacznie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
W tym okresie, jak informuje w kwartalnych sprawozdaniach Komenda Powiatowa Policji:
Rok 2017

Rok 2018

ujawniono wykroczenia popełnione przez rowerzystów

846

1222

ujawniono wykroczenia popełnione przez pieszych

409

428

ujawniono wykroczenia popełnione przez pieszych na 9
których nałożono mandaty karne

1

ujawniono wykroczenia w ruchu drogowym

53

47

ujawniono wykroczenia w ruchu drogowym na 0
uczestników których nałożono mandaty karne lub
pouczono

23

ujawniono osoby spożywające alkohol w miejscu 131
publicznym

242

osoby spożywające alkohol pouczono o szkodliwości 26
spożywania alkoholu

57

ujawniono wykroczenia, za które nałożono mandaty 36
karne

66

Wylegitymowano osób

0

122

Ujawniono sprawców kradzieży choinek

0

4
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7. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY
STRZELCE OPOLSKIE ZA ROK 2018
Uchwała Nr LIII/439/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 –
2021
Ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej
i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
oraz zapobiegawczą.
Zgodnie z art. 10’ ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Rada
Miejska uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wchodzący w skład strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Zadania ujęte w programie w 2018 roku inicjowane były
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast realizatorem zadań
był Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień. Program był kontynuacją
przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich.
ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
· Burmistrz Strzelec Opolskich,
· Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień,
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być wykorzystywane jedynie na realizację
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
W roku 2018 zadania zrealizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały
w pełni wykonane. Na ich realizację zaplanowano kwotę 32 000,00 zł; wydatkowano ogółem
30 967,38 zł.
W ramach programu psycholog pełniący dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
Uzależnionych od środków psychoaktywnych w roku 2018 przyjął 111 osób, w tym dot. to spraw
- motywowanie do leczenia -21, rozmowy z osobami współuzależnionymi – 17, inne uzależnienia
(hazard – narkomania, pornografia, depresje itp.) – 53, ofiary przemocy – 16, sprawcy przemocy
4.
Głównie poruszana problematyka to pomoc w trudnych sytuacjach życiowych dotyczących
używania narkotyków, uzależnienia od hazardu, problemy anoreksji i nadpobudliwości, trudności
w przystosowaniu społecznym, rozwiązywanie problemów w kryzysie małżeńskim itp.
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I. W ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem” Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
· współpracowała z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, m.in. finansowała:
grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
„Dajesz Radę” .
· współpracowała ze Strzeleckim Klubem Abstynenta,
II. W ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” podjęto działania:
1. Zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci uczęszczających
na zajęcia profilaktyczne do Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego ARKA, Młodzieżowego
Klubu Profilaktycznego” Przedwiośnie”.
2. Dofinansowano warsztaty pn. „ Młodzi radzą” dla Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Zorganizowano warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich na temat dopalaczy i narkotyków.
4. Zorganizowano warsztaty dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach
Opolskich na temat bezpieczeństwa w mediach.
5. Dofinansowano trzydniowy wyjazd integracyjno – terapeutycznego dla rodzin abstynenckich.
Wyjazd jest imprezą cykliczną, pomocną w zdrowieniu rodzin abstynenckich dla 55 osób –
członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta, grup samopomocowych „AA” i „AL. – ANON” oraz
członków grupy AN ( uzależnionych od narkotyków) z rodzinami.
III. W ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej” Gminna Komisja współpracowała z:
· Komendą Powiatową Policji,
· Prokuraturą Rejonową,
· Sądem Rejonowym,
· Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”.
· Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Ponadto komisja prowadziła rozmowy z osobami – głównie matkami młodych osób odurzających
się środkami psychoaktywnymi – na bieżąco.
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Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień na bieżąco realizował zadania Gminnego
Programu m.in.:
· udzielał porad i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin z zakresu uzależnień
od środków psychoaktywnych,
· współpracował z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkotykowych tj. Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą
Rejonową, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Terapii i Profilaktyki, Poradnią
Psychologiczno.

8. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOCY

W

RODZINIE

Uchwała Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020
Podstawą opracowania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1390). Zadaniem programu jest
wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej,
podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi
społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie. Program wyznacza główne kierunki
działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu
skutecznego reagowania na to zjawisko. Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy
Strzelce Opolskie wynika nie tylko z przesłanek formalnych, ale również z odczuwalnych,
negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy.
Opracowany dokument skorelowany jest z następującymi programami:
•

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy,

•

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzelce Opolskie,

•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina podejmuje
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
w zespole interdyscyplinarnym, który powołuje Burmistrz.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań
przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez:
1) diagnozowanie przemocy na poziomie lokalnym,
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2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku – praca w środowisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom – ofiarom
przemocy,
5) dążenie do podnoszenia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami
i sprawcami przemocy poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, itp.
W Gminie Strzelce Opolskie Zespół taki powołany został na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2011 r.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę,
umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca
współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym
oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie.
Członkowie Zespołu działają na podstawie wymienionego Zarządzenia Burmistrza, Uchwały
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, porozumień zawartych między
Burmistrzem Strzelec Opolskich, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład
Zespołu, Regulaminu Organizacyjnego Zespołu oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy
„Niebieska Karta”.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w roku 2018 wszczętych zostało 63 procedur Niebieskiej
Karty przez instytucje do tego powołane. Karty te, przekazywane były do Przewodniczącego
Zespołu, który następnie podejmował decyzję o zwołaniu posiedzenia grupy roboczej.
Grupy robocze w ramach swych działań w stosunku do konkretnego przypadku dokonywała
diagnozy, opracowywała i realizowała plan pomocy, monitorowała sytuację danej rodziny,
dokumentowała podejmowane działania, określała działania pointerwencyjne jak i również
podejmowała decyzje o skierowaniu stosownych wniosków do instytucji decyzyjnych (Sąd,
Prokuratura, Policja). W roku 2018 w ramach wszczętych procedur Niebieskiej Karty
utworzonych zostało 44 grupy robocze. Wszystkich spotkań grup roboczych odbyło się 223. Na
podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie skierowanych zostało do Prokuratury
Rejonowej w Strzelcach Opolskich 35 wniosków o wszczęcie postępowania w związku
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.
Członkowie Zespołu i grup roboczych, biorąc pod uwagę dobro małoletnich dzieci w rodzinach,
gdzie występowało podejrzenie stosowania przemocy, w 24 przypadkach powiadomili o sytuacji
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, który prowadzi
działania w ramach swych kompetencji. Ponadto 22 osób, wobec których istniało podejrzenie
stosowania przemocy, zostało skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Strzelcach Opolskich w związku z problemem nadużywania alkoholu.
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9. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚCI W GMINIE
STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2013 – 2020
Uchwała Nr XL/312/13 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013
– 2020
„Strategia rozwiązywania problemów bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie” jest
dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań celem, których jest:
1) identyfikowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z wykluczeniem
społecznym i bezdomnością,
2) budowanie spójnego społecznie środowiska lokalnego, w którym każdy obywatel ma,
adekwatne do swoich potrzeb, warunki rozwoju osobistego i społecznego.
Działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii uwzględniają sytuację demograficzną,
społeczną, gospodarczą, mieszkaniową, materialną i zdrowotną mieszkańców Strzelec Opolskich.
Mając na uwadze złożoność problemów, dla każdego z obszarów opracowana została analiza
SWOT, umożliwiająca dokonanie konfrontacji wewnętrznych (słabych i mocnych)
i zewnętrznych (szans i zagrożeń) uwarunkowań sfery pomocy społecznej. Analiza SWOT oraz
katalog problemów społecznych pozwoliły na opracowanie celów strategicznych oraz wytyczenie
kierunków działań w rozwiązywaniu określonych kwestii. Nadrzędnym celem podejmowanych
działań w ramach Strategii jest przezwyciężenie zjawiska wykluczenia społecznego osób
bezdomnych, wspieranie inicjatyw na ich rzecz oraz organizowanie kompleksowej pomocy.
Opracowany dokument jest strategią długookresową i zawiera podstawowe cele perspektywiczne,
jednakże konieczne jest ich weryfikowanie.
Partnerzy lokalni (instytucje) biorący udział w programie rozwiązywania problemów
bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie:
1) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
2) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich,
3) Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich,
4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich,
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
7) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich,
8) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich,
9) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich,
10) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” w Strzelcach Opolskich,
11) Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich,
12) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich,
13) Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich,
14) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
15) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
16) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Strzelcach Opolskich,
17) Zarząd Miejsko – Gminny OSP RP w Strzelcach Opolskich.
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Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza w Strzelcach Opolskich z dnia 21 lutego 2014r. został
powołany Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie
Strzelce Opolskie na lata 2013-2020
Bezdomność jako zjawisko społeczne wiąże się najczęściej z brakiem domu, pracy, środków do
życia. Bezdomni stanowią wyodrębnioną grupę społeczną, która posiada własne wspólne cechy,
postrzegając przeżywaną rzeczywistość w charakterystyczny dla siebie sposób. Problem
bezdomności jest konsekwencją przemian ekonomiczno - społecznych. Sytuacja w Gminie
w Strzelce Opolskie obrazuje problem rynku pracy współczesnej cywilizacji, który charakteryzuje
się ograniczaniem stanowisk na których wystarczałyby niskie kwalifikacje zawodowe oraz
niewielka elastyczność nowych miejsc pracy. Obecnie rozwijający się rynek pracy ewaluuje
oferując miejsca pracy osobom kreatywnym, o wysokich umiejętnościach społecznych
i komunikacyjnych.
W wyniku akcji ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych w Gminie Strzelce Opolskie w dniach
8-9 luty 2017 zostało spisanych 131 osób, z czego:
1) Zakłady Karne Nr 1 i Nr 2 - 25 osób,
2) Dom Pomocy Wzajemnej „Barka” – 83 osoby,
3) na ulicy oraz w pustostanach - 23 osoby.
Skuteczne przeciwdziałanie problemom bezdomności musi opierać się na ciągłej diagnozie
sytuacji oraz prawidłowym przepływie informacji. Praca Partnerstwa Lokalnego
współpracującego z Zespołem ds. realizacji Strategii jest odpowiedzią na stale zmieniające się
przemiany w sferze pomocy osobom bezdomnym.
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII
Zespół ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności wspólnie
z Partnerstwem Lokalnym pracował na spotkaniach, wypracowując określone cele i oceniając ich
rezultaty. Praca polegała przede wszystkim na zasadach pracy zespołowej z wykorzystaniem
elementów mediacji oraz konsultacji społecznych.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odbyły się 2 spotkania. I zajęto się na nich m.in.
sprawami:
•

1) Cel Operacyjny: poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej
ponowne zreasumowanie procedur postępowania z osobą bezdomną.
Prace na temat procedury są prowadzone na spotkaniach, które są poprzedzone
konsultacjami w formie elektronicznej z członkami Partnerstwa Lokalnego. W świetlicy
Ośrodka w trakcie spotkań następuje wspólne modyfikowanie wypracowanego
dokumentu.

Podpisano porozumienie współpracy pomiędzy Zakładami Karnymi a Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich dotyczące wsparcia skazanych po opuszczeniu zakładów
karnych.
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•

kontynuacja realizacji projektu socjalnego „ Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie”.
Projekt jest dokumentem pomocowym realizacji Strategii. Streetworkerzy dzięki swojej
bliskości i integracji z najbardziej wykluczonymi środowiskami, stanowią niejednokrotnie
pierwsze i ostatnie ogniwo edukacji i pomocy społecznej. Jednym z podstawowych narzędzi
streetworkera jest mapa miejsc niemieszkalnych, która jest aktualizowana na bieżąco.
Streetworkerzy odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne np.
pustostany, opuszczone działki, altanki itp. Po odwiedzinach miejsca takie są opisywane
jako niemieszkalne. Mapa tych miejsc była konsultowana przez Partnerstwo Lokalne przede
wszystkim przez partnera Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich.
Posiadana mapa daje m.in. szansę na stałe monitorowanie sytuacji osób bezdomnych tam
przebywających, motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez przejście
do placówki dla bezdomnych oraz udzielenie im doraźnej pomocy. W przypadku złych
warunków atmosferycznych np. zimą, mapa ułatwia dotarcie do tych osób celem
przeciwdziałania zagrożeniu życia (zamarznięciu).
•

Zorganizowano13 czerwca 2018r na boisku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”
mecz piłki plażowej pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Strzelec
Opolskich a mieszkańcami Domów wspólnotowych „ Barka”.

•

„Pokonać bezdomność”. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2018

Nowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pokonać bezdomność, Program
pomocy osobom bezdomnym.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obowiązek udzielania
schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do
zadań własnych gmin. Program miał charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków
samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający
działalność podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.
Głównym celem Programu było inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na
przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której
nie uwzględniał dotychczasowy Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, jest
inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów
aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.
W ramach Modułu IV były realizowane 2 poddziałania:
1. Promowanie dobrych praktyk
W ramach działania 1 organizowane były konferencje regionalne oraz podsumowująca
konferencje regionalne konferencja „centralna” z udziałem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – na których zostały zaprezentowane podmioty (organizacje pozarządowe
i samorządy), które zasłużyły na wyróżnienie ze względu na dotychczasowe, nowatorskie,
innowacyjne działania w zakresie pomocy osobom bezdomnym, które powinny być promowane
i rozpowszechniane.
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2.Wspieranie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychodzenia
z bezdomności
W ramach działania 2 dofinansowane były projekty, w których wykorzystano nowe instrumenty,
w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wychodzenia z bezdomności. W projektach, miały
zostać zaprezentowane nowatorskie, innowacyjne i efektywne metody pracy z osobami
bezdomnymi.
- Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „BARKA” w ramach modułu IV poddziałania 1 na KONFERENCJI
REGIONALNEJ pod patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –
Pani Elżbiety Rafalskiej POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ promowali dobre praktyki
w rozwiązywaniu problemu bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie. Efektem uczestnictwa jest
publikacja dobrych praktyk realizowanych na terenie gminy w książce wydanej przez
Ogólnopolską Federację na rzecz rozwiązywania Problemu Bezdomności.
- 29 listopada 2018 roku odbyła się Konferencja Centralna "Pokonać bezdomność",
zorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności,
pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej,
na której przedstawiciele OPS oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA” odebrali z rąk
Minister wyróżnienie.
- Ośrodek Pomocy Społecznej razem z parafią św. Wawrzyńca oraz parafią pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego włączył się w obchody Światowego Dnia Ubóstwa.
W Klubie Seniora przy ul. Parafialnej oraz na stołówce Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej przy ul.
Kard. Wyszyńskiego, od 10:00 do 17:00 były wydawane posiłki. Podczas wydawania posiłku
rozdawano przechodniom informatory o instytucjach pomagających osobom potrzebującym.
2) Cel operacyjny Podniesienie wrażliwości społecznej w stosunku do osób
bezdomnych
W trakcie spotkań Partnerstwa opracowano plakaty „Akcja zima” oraz ulotki, które zostały
umieszczone w każdych dostępnych miejscach użyteczności publicznej, miejscach przebywania
osób bezdomnych tzw. miejscach niemieszkalnych. Ponadto ulotki informacyjne są w trakcie
wykonywania pracy przez pracowników Ośrodka, Policji, Streetworkerów, na bieżąco są
wręczane osobom wymagającym wsparcia.
Plakaty zostały umieszczone we wszystkich Sołectwach, Parafiach, miejscach użyteczności
publicznej oraz na terenie miasta Strzelce Opolskie. Realizacja zaplanowanych działań będzie
kontynuowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej/Partnerstwo Lokalne w Strzelcach Opolskich
w roku 2019 zgodnie z celami zawartymi w „Strategii Rozwiązywania Problemów bezdomności
w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2012-2020”.
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10. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017
r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie na
lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowisko zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania sytemu
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony
środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. Sposób opracowania
POŚ został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego,
polegającego na:
− określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy Strzelce Opolskie
zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną
stanu;
− określenia celów głównych, celów krótkoterminowych i kierunków działania dla Gminy
Strzelce Opolskie;
− scharakteryzowaniu warunków realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawnoinstytucjonalnych i źródeł finansowania;
− określenia zasad monitorowania.
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na
terenie Gminy Strzelce Opolskie. Uwzględniono w nim szeroki zakres zadań związanych
z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze Gminy (zadania własne).
Równocześnie jednak wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego,
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze, mimo że
realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu Gminy i nie jest związana
z angażowaniem środków z budżetu Gminy (tzw. zadania monitorowane).
Program ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie nie jest dokumentem prawa
miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej
aktualizacji.
W programie zawarto 3 rodzaje przedsięwzięć do realizacji:
1) Przedsięwzięcia własne – w ramach, których w latach 2017-2020 realizowanych będzie
30 zadań w zakresie:
− ochrony krajobrazu (2 zadania),
− ochrony powietrza (18 zadań),
− zadania skumulowane obejmujące ochronę powietrza, ochronę przed hałasem,
ochronę wód pow. i podziemnych (2 zadania),
− ochrona wód pow. i podziemnych (1 zadanie),
− gospodarka odpadami (1 zadanie),
− działania systemowe (5 zadań),
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− edukacja ekologiczna (1 zadanie).
2) Przedsięwzięcia monitorowane - w ramach, których w latach 2017-2020 realizowanych
będzie 27 zadań w zakresie;
− ochrony powietrza (5 zadań),
− zadania skumulowane obejmujące ochronę powietrza, ochronę przed hałasem,
ochronę wód pow. i podziemnych (3 zadania),
− ochrona wód pow. i podziemnych (19 zadań).
W 2018 r. z powyższych zadań łącznie zrealizowano
1) Przedsięwzięcia własne – 10 zadań w tym 6 zadań zakończono w 2018 r., a 4 zadania
zostały rozpoczęte i będą zakończone do 2020 r. W ramach powyższych zadań
prowadzono m.in.:
− termomodernizację obiektów gminnych,
− budowę centrum „parkuj i jedź”,
− bieżącą wymianę, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
− budowę nowych przyłączy ciepłowniczych i gazowniczych,
− wsparcie w wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach prywatnych,
− edukację ekologiczną - W 2018 r prowadzone były również projekty ekologiczne
dla szkół gminnych, które były finansowane z środków pochodzących z kar i opłat
środowiskowych. W referacie prowadzono łącznie 42 projekty ekologiczne na
łączną kwotę 95 645,00 zł.
2) Przedsięwzięcia monitorowane – 7 zadań z których wszystkie zostały rozpoczęte w 2018
r. i będą ukończone w 2019 r. W ramach zadań monitorowanych realizowano:
− wymianę i zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2,
− modernizację stacji wodociągowych oraz budowę nowych ujęć wody,
− modernizację i rozbudowę studni kanalizacyjnych wraz z rozbudową sieci
kanalizacyjnej.
11. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY OPOLSKIEJ I MIASTA
OPOLA
Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla strefy
Opolskiej
Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem strategicznym,
którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie
ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym
zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany będzie poprzez wskazanie
działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem Krajowego
Programu Ochrony Powietrza do roku 2020.
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Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane
w nim działania muszą być spójne z istniejącymi dokumentami strategicznymi, czyli powinny
realizować wyznaczone dotychczas cele w ujęciu regionalnym i lokalnym. Przy wyznaczaniu
celów i działań konieczne jest także uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych
i społecznych.
Program ochrony powietrza został opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r., w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów
działań krótkoterminowych19, składa się z czterech zasadniczych części, tj. opisowej, określającej
zadania i ograniczenia, części uzasadniającej i planu działań krótkoterminowych.
Prezydent, wójt, burmistrz oraz starosta ma w obowiązku przygotowanie i przekazanie
sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych
Zarządowi Województwa do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W 2018 r. w ramach zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza realizowanych
w Gminie Strzelce Opolskie przeprowadzono:
1. Działania powierzchniowe – 18 zadań w tym:
− 13 zadań z zakresu termomodernizacji obiektów budowlanych,
− 1 zadanie z zakresu likwidacji ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności
publicznej,
− 2 zadania z zakresu ograniczenia emisji z instalacji o małej mocy <1 MW,
w których następuje spalanie paliw stałych,
− 1 działanie z zakresu działań kontrolnych pod kątem negatywnego oddziaływania
na jakość powietrza – prowadzenie kontroli budynków i lokali mieszkalnych,
2. Działania liniowe – 5 zadań w tym:
− 3 zadania z zakresu rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego miejskiego
i rozwój alternatywnych niezmotoryzowanych form transportu oraz wdrożenie
energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich
uczestników ruchu – budowa i przebudowa dróg publicznych,
− 1 zadanie z zakresu tworzenia systemów zarządzania ruchem ulicznym,
w szczególności poprzez szerokie zastosowanie inteligentnych systemów
zarządzania i sterowania ruchem (inteligentnych systemów transportowych ITS) –
budowa centrum „Parkuj i jedź”,
− 1 zadanie z zakresu czyszczenia nawierzchni dróg na mokro.
3. Działania wspomagające – 3 działania wspomagające w tym:
− 1 działanie z zakresu spójnej polityki planowania przestrzennego - wprowadzanie
zapisów w MPZP dotyczących ochrony powietrza,
− 2 działanie z zakresu wprowadzania na terenie gmin, szczególnie miasta Opola
nowych nasadzeń drzew i krzewów, powiększania obszarów zielonych,
w szczególności na terenach zabudowanych,
4. Plan działań krótkoterminowych (PDK) – 2 zadania w tym:
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− Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni - Ograniczenie
przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówkach
oświatowych
− System przekazywania informacji o jakości powietrza - uzupełnienie sieci
czujników jakości powietrza w Gminie
•

•

W ramach realizacji zadań powierzchniowych w 2018 r. wprowadzono w Gminie program
dotacji gminnej „Oddychaj bez smogu”. W 2018 r. przyznano 41 dotacji celowych dla
mieszkańców gminy na wymianę ogrzewania w domach i lokalach mieszkalnych.
Wymieniono 13 kotłów na pellet, 12 kotłów na ekogroszek, 14 pieców gazowych oraz
zamontowano 2 piece elektryczne. Łącznie w 2018 r przyznano dotację dla 41 mieszańców
na kwotę 91 074,41 zł.
W celu realizacji zadania wynikającego z Planu działań krótkoterminowych (PDK)
w 2018 r. Gmina zakupiła 10 czujników monitorujących jakość powietrza, które zostały
zamontowane w następujących zarówno w mieście jak również w miejscowościach
wiejskich. Zakupiono również czujnik mobilny. W ramach zamówienia opracowana
zostanie mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych na podstawie pomiarów
z czujników.

W 2018 r. Gmina złożyła wniosek opracowany przez referat GK i GOK o środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na działanie pn.
„Kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna Gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi pod nazwą Eko-Logika” jest w na etapie oceny
merytorycznej. Dostaliśmy poprawki i do 27 kwietnia składamy korektę. Kolejnym etapem jest
ocena wniosku pod kontem punktacji oraz wyniki/ W przypadku pozytywnej oceny gmina będzie
mogła pozyskać ok 800 tys. zł n działania edukacyjne. Środki własne jakie gmina będzie musiała
ponieść to jedyne 15 ty. zł
W ramach działania w 2018 rozpoczęto opracowanie i publikację pierwszych zapytań ofertowych
w referacie GK m.in. na: Opracowanie założeń i wymagań dla usług w zakresie edukacji "door to
door" oraz dla systemu monitorowania i komunikowania danych w sprawie problemu spalania
odpadów w piecach/kotłach domowych (w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia),
uruchomienie i eksploatacje systemu diagnozowania i informowania mieszkańców
o zanieczyszczeniach wynikających ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych.
Powyższe zadania zostały zrealizowane a koszty poniesione zostały w wysokości 22 886,00 zł.
W ramach niniejszego zadania w 2018 rozpoczęto doposażenie systemu monitorowania stanu
jakości powietrza realizując tym samym zadanie z PDK.

12. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE
Uchwała Nr XXIX/232/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016
r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie”.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem
całkowity obszar terytorialny gminy Strzelce Opolskie. Działania w nim ujęte przyczyniają się do
realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych.
Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany
działań krótkoterminowych.
W ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań
podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny
stanu sytuacji w Gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji
rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie jest przedstawienie
zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we
wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych,
w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców
Gminy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie wyznacza główny cel
strategiczny rozwoju Gminy, który polega na:
POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ
OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH
W celu osiągnięcia zamierzonego przez Gminę celu wprowadza się działania ograniczające
zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2 skierowane do wszystkich sektorów.
Do działań tych należy przede wszystkim:
−
−
−
−
−
−
−

termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej,
zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach,
wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego,
modernizacja oświetlenia ulicznego,
promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii,
promocja transportu publicznego.

W Ramach dokumentu w Gminie Strzelce Opolskie zaplanowano do realizacji:
1) Działania planowane przez Gminę Strzelce Opolskie uwzględnione w Wieloletniej
Prognozie Finansowej – 18 działań w tym 7 działań nie inwestycyjnych i 11 działań
inwestycyjnych,
2) Działania planowane przez Powiat Strzelecki uwzględnione w budżecie - 7 działań
3) Działania fakultatywne – 11 działań.
W 2018 r. w ramach zaplanowanych zadań zrealizowano:
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1) Działania planowane przez Gminę Strzelce Opolskie uwzględnione w Wieloletniej
Prognozie Finansowej – 9 działań w tym 1 działanie nie inwestycyjne i 8 działań
inwestycyjnych. Realizowane działania obejmowały m.in.:
− termomodernizację budynków gminnych,
− budowę centrum „parkuj i jedź”,
− wymianę oświetlenia ulicznego i edukację ekologiczną
− propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
2) Działania planowane przez Powiat Strzelecki uwzględnione w budżecie - 1 działanie
polegające na:
− wymianie i zakupie nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2
wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem
systemu e-usług.
3) Działania fakultatywne – 3 działania. Realizowane działania obejmowały m.in.:
− modernizację oświetlenia ulicznego,
− termomodernizację prywatnych budynków mieszkalnych,
− budowę nowych przyłączy ciepłowniczych i gazowych oraz modernizację
istniejących sieci.
13.
PROGRAM
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELCE
OPOLSKIE W 2018 R.
Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Op. w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy. W ramach Programu Gmina realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie oraz wykonanie zabiegów
kastracji i sterylizacji w celu zmniejszenia populacji;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności;
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10) znakowanie chipem elektronicznym psów wyłapanych przez firmę oraz psów właścicielskich
w celu zapobiegania bezdomności;
11) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności.
Gmina Strzelce Opolskie przykłada wielką wagę do problemu bezdomności zwierząt oraz jej
zapobiegania. Coroczny Program opieki nad zwierzętami, który jest przyjmowany uchwałą Rady
Miejskiej, oprócz obowiązkowych zapisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt zawiera
również szereg zapisów, które w sposób mierzalny zmniejszają problem bezdomności na terenie
gminy.
Od kilku lat gmina Strzelce Opolskie finansuje kastrację psów i kotów zarówno bezdomnych, jak
również właścicielskich. W roku 2018 ze środków gminy wykastrowano 143 kotki i 56 kocurów
oraz 58 suk i 41 psów. Dzięki takiemu podejściu na dzień dzisiejszy została znacznie zmniejszona
liczba kotów wolnożyjących, wałęsających się psów, psów porzucanych, czy niechcianych
miotów zarówno psów jak i kotów.
Dodatkowo gmina wprowadziła program znakowania psów chipem elektronicznym, który
w przypadku zaginięcia psa ułatwia jego powrót do właściciela.
Duży wpływ na dobrostan psów i kotów w naszej gminie ma również współpraca ze
Stowarzyszeniem Strzelce Zwierzętom, które zajmuje się opieką nad zwierzętami, organizuje
pogadanki dla dzieci, przeprowadza interwencje na terenie gminy, zbiera karmę dla zwierząt,
a przede wszystkim znajduje domy dla zwierząt porzuconych lub zaginionych. Dzięki temu
w gminie od 2015 roku żaden pies nie został przekazany do schroniska dla zwierząt, a finalnie
pomoc różnego rodzaju (znalezienie nowego domu, odebranie zwierzęcia ze złych warunków
bytowych, kastracje, przekazanie zaginionego psa właścicielowi) otrzymało w 2018r. ponad
250 psów.

14. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
UCHWAŁA NR XXXIV/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017- 2021
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie
opracowany jest z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania istniejącym zasobem
mieszkaniowym oraz możliwości realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Program stanowi
opis sposobów i zasad utrzymania mieszkaniowego zasobu, jako procesu tworzenia odpowiednich
warunków mieszkaniowych w Gminie. Pokazuje jakie nakłady finansowe należy ponieść
w kolejnych latach, aby utrzymać ten zasób na zadawalającym poziomie technicznym,
funkcjonalnym i estetycznym.
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Stan gminnego zasobu mieszkaniowego na 31.12.2018 r

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

Lokale

budynków mieszkalne
1.

2.

budynki
100% 41
własności Gminy
budynki
wspólnotach

Lokale
socjalne

Lokale
socjalne
podnajem
(SM)

209

28

_

463

6

_

we
64

mieszkaniowych
3.

budynki
w 5
posiadaniu Gminy

17

-

_

4.

lokale chronione

1

36

-

-

5.

budynki
oświatowe

6

8

-

-

6.

inne lokale

-

2

1

8

Ogółem

116

736

35

8

W 2018 r. mieszkaniowy zasób gminy uległ zmniejszeniu o 22 lokale, z czego:
1) 14 zostało sprzedanych na rzecz najemców, na podstawie uchwały Nr XXXIX/257/01
Rady Miejskiej w Strzelcach Op.,
2) 6 lokali mieszkalnych w tym 1socjalny znajdujących się w budynku, który został
sprzedany w drodze przetargu,
3) 1 został dołączony do innego lokalu mieszkalnego położonego w tym samym budynku,
4) 1 został przekwalifikowany na pomieszczenie użytkowe, tj, suszarnię dla mieszkańców
budynku.
Z chwilą sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Karola
Miarki 8/10 i ul. Opolskiej 15/2 w Strzelcach Opolskich, gmina wyzbyła się udziałów w tych
nieruchomościach wspólnych należących do wspólnoty mieszkaniowej.
Jednocześnie mieszkaniowy zasób gminy zwiększył się o 3 lokale mieszkalne położone
w budynku przy ul. Jordanowskiej 6 w Strzelcach Op. uzyskane w wyniku zmiany kwalifikacji
lokali użytkowych.
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Posiadany zasób mieszkaniowy przedstawiony jest niewystarczający, aby móc zapewnić
mieszkanie wszystkim potrzebującym. Czas oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego
z zasobu gminnego uległ wydłużeniu i wynosi obecnie od 3 do 4 lat.
Zadania w obszarze polityki mieszkaniowej gminy realizuje Gminny Zarząd Mienia
Komunalnego, który w 2018 r. wykonał następujące zadania:
1) spośród 45 osób oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroków sądowych w tym:
- 21 z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazano 5 lokali socjalnych,
- 20 z zasobu gminnego, wskazano 7 lokali socjalnych,
- 4 pozostałe, nie wskazano żadnego lokalu socjalnego,
2) przy współpracy z Komisją Mieszkaniową ustalano dwie półroczne listy osób uprawnionych
do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych - łącznie 19 oraz dokonano 25 zamian lokali
mieszkalnych, z czego:
- w 9 przypadkach poprawiono warunki mieszkaniowe,
- w 11 przypadkach umożliwiono zamianę mieszkania na lokal adekwatny do sytuacji
finansowej najemcy oraz wielkości gospodarstwa domowego,
- w 3 przypadkach wskazano najemcom lokale zamienne ze względu na wymianę pokrycia
dachowego budynku,
- umożliwiono 2 wzajemne zamiany mieszkań pomiędzy najemcami,
3) wskazano 5 lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem sądowym oraz przedłużono 10 umów
najmu na lokal socjalny,
4) ogłoszono 3 konkursy na remont mieszkań w zamian za umowę najmu lokalu
mieszkalnego przy:
- ul. Topolowej 2/12 w Strzelcach Opolskich – rozstrzygnięty,
- ul. Krzywoustego 1/6 w Strzelcach Opolskich – rozstrzygnięty,
- ul. Powstańców Śl. 4/4 w Strzelcach Opolskich – nie został rozstrzygnięty, ogłoszony
ponownie w 2019 r.
5) realizując zadania określone w pkt. 1-4 przygotowano 71 umów w tym:
- 24 na lokale mieszkalne,
- 15 na lokale socjalne,
- 2 wzajemne zamiany lokali,
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- 24 zamiany lokali,
- 6 w ramach konkursu na remont mieszkania.
5) w oparciu o przyjęte wnioski o najem mieszkań komunalnych sporządzono 2 półroczne
wykazy na dzień 31.03.2018 r. i 30.09.2018 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/263/2017
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017r.
Wnioski o najem mieszkań komunalnych
Lp

Wnioski

I półrocze

II półrocze

1.

z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego

24

19

2.

z pierwszeństwem do lokalu socjalnego

13

19

3.

bez pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego

82

93

4.

dotyczące zamiany mieszkania

44

44

Ogółem

163

175

Zrealizowana lista wraz z konkursami - 2018

12

8

Spośród wielu korzyści z dokonania zamiany mieszkań do najważniejszych należy zaliczyć:

1) dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do
potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy,

2) uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji,
3) możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących
dotychczas zbyt duże lokale.
Z formy konkursów remontu mieszkań w zamian za uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego
mogły skorzystać osoby, które ubiegały się o przydział mieszkalnia przez gminę oraz najemcy
lokali komunalnych zainteresowani poprawą warunków mieszkaniowych.
Wykaz zarządców gminnego zasobu mieszkaniowego położonego w budynkach wspólnot
mieszkaniowych na 31 grudnia 2018 r.
Lokale
Lp. Nazwa zarządcy

Liczba
budynków

Wynagrodzenie
mieszkalne

zł/m2

gminne
1.

PUKiM Sp. Strzelce Op.

52

366

0,76-0,83

2.

Żurowska Strzelce Op.

7

65

0,80-0,95
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3.

Machlarz Zarządzanie

1

15

0,67

4.

Kasiuba, Kukla

4

23

0,70 – 0,81

5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

-

3

-

Ogółem

64

472

Budynki będące własnością Gminy oraz w jej posiadaniu są zarządzane przez Spółkę PUKiM
w Strzelcach Opolskich w oparciu o umowę z dnia 12.01.2009r. o zarządzanie nieruchomościami
gminnymi wraz z aktualnymi aneksami. Nadal obowiązuje zaliczka na poczet kosztów
eksploatacyjnych w wysokości 1,20 zł/m2 zarządzanej powierzchni użytkowej, wprowadzona
aneksem z dnia 12.01.2017r. oraz zaliczka na poczet remontów lokali mieszkalnych w wysokości
0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wprowadzona aneksem z dnia
12.12.2011r. Nie uległo zmianie również wynagrodzenie zarządcy za czynności związane
z zarządzaniem nieruchomościami, określone w aneksie z dnia 23.04.2014r.do umowy
w wysokości 0,80 zł/m2, przy czym od 1.04.2018r. GZMK samodzielnie ubezpiecza budynki
będące własnością lub w posiadaniu Gminy Strzelce Opolskie. Natomiast już od 1.07.2016r.
GZMK samodzielnie zarządza lokalami mieszkalnymi położonymi w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
Z uwagi na konieczność wzmocnienia kontroli i poprawy efektywności pracy Zarządcy, w dniu
14.11.2018r. podpisano kolejny aneks do umowy. Zwiększona została kwota z 10.000 zł do 50.000
zł na jaką Spółka jest uprawniona do wykonywania remontów zarządzanych budynków i lokali
mieszkalnych. Rozszerzono również możliwość zastosowania kar umownych za niedotrzymanie
uzgodnionych terminów wykonywania remontów.
Remonty przekraczające kwotę 50.000 zł wykonywane są na zlecenie GZMK przez oferentów
wyłonionych w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych.
Do 31.12.2018r. PUKiM zarządzał 52 budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych
z udziałem gminy, a od 1.01.2019r. kolejna wspólnota mieszkaniowa dokonała zmiany zarządcy.
Mieszkaniami chronionymi zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
natomiast lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi w obiektach placówek oświatowych
dyrektorzy przez nich zarządzanych.
W 2018 r. nie uległa zmianie stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych ustalona na
podstawie Zarządzenia nr 126/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 czerwca 2017 r.
Od 1 listopada 2017 r. stawka ta wynosi 5,30 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
i 1,64 zł/m2 powierzchni lokalu socjalnego. Po uwzględnieniu czynników obniżających lub
podwyższających stawkę czynszu najmu, średnia stawka kształtuje się w wysokości 4,43 zł/m2.
Kolejna zmiana stawek będzie możliwa w 2019 r. w oparciu o ustalenia Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2021, który
został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
31 maja 2017r.
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Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych w dalszym ciągu wzrasta zadłużenia należności
czynszowych.
Stan zadłużenia najemców na dzień 31.12.2018r.

Należność na

Wpłata

31.12.2018r.

w 2018r.

lokale mieszkalne

4 340 505

3 493 944

940 902

lokale socjalne

166 745

73 618

94 431

4 507 250

3 567 562

1 035 333

Rodzaj lokalu

Ogółem

Zadłużenie

Duże zaległości czynszowe posiadają osoby zajmujące lokale socjalne, z których 43% zalega
z opłatami na kwotę 59 092 zł, natomiast zadłużenie w kwocie 35 339 zł pozostawili zmarli oraz
osoby, których miejsce pobytu nie jest znane. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest
nie tylko kosztowne i trudne, co w wielu przypadkach nieskuteczne.
Windykacja należności wobec najemców lokali mieszkalnych prowadzona jest zgodnie z ustawą
z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego.
Windykacja należności czynszowych
Lp.

Rodzaj sprawy

Lokale
mieszkalne

Lokale
socjalne

Ogółem

/podnajem
SM/
1.

ugody o zapłatę zaległości

67

2

69

2.

upomnienia

26

4

30

3.

wezwania do zapłaty

144

21

165

4.

Wezwania do zapłaty
z
ostrzeżeniem
24
o umieszczeniu w KRD

4

28

3

11

-

24

5.

Ostrzeżenia
umieszczeniu w KRD

6.

wypowiedzenie
najmu

o 8

umowy 24
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7.

eksmisja

13

-

13

8.

nakaz zapłaty

36

-

36

Tryb wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z tytułu posiadanych zaległości
w zapłacie czynszu zastosowano w 20 przypadkach, przy czym w 7 przypadkach dłużnicy
uregulowali należności przed upływem terminu wypowiedzenia, natomiast 5 osób podpisało
ugody na spłatę zadłużenia.
Każdy dłużnik otrzymał pisemne wezwanie do uregulowania powstałego zadłużenia w podanym
terminie. Do wielu wezwania wysyłane były kilkakrotnie, ale nawet groźba wypowiedzenia
umowy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dlatego po wyczerpaniu przewidzianej dla
takich spraw procedury prawnej, dalsze postępowanie prowadzone jest na drodze sądowej. Na
koniec grudnia 2018 r. w sądzie prowadzonych było 8 spraw o eksmisję z lokalu mieszkalnego
oraz 5 spraw o nakazanie zapłaty na ogólną wartość 27 252 zł. W 2018 roku zakończonych zostało
7 spraw o eksmisję, z czego w 2 przypadkach sąd odstąpił od przyznania prawa do lokalu
socjalnego.
Do egzekucji komorniczej w 2018r. przekazano 32 sprawy na łączną kwotę 146 805 zł, natomiast
zakończone zostały 4 sprawy na łączną kwotę 9 889 zł. Obecnie postępowanie egzekucyjne
prowadzone jest w 41 sprawach o zapłatę na kwotę 244 080 zł.
W 2018 r. w drodze egzekucji komorniczej odzyskano kwotę 69 045 zł, natomiast umorzonych
przez komornika zostało 11 spraw na kwotę 36 559 zł.
W 2018 r. GZMK zawarł umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji
Gospodarczej S.A. Do końca 2018 r. do dłużników wysłano 28 wezwań do zapłaty oraz
11 ostrzeżeń z klauzulą informującą o możliwości dopisania informacji o zadłużeniu do
Krajowego Rejestru Długów. Wskutek tych działań w 8 przypadkach zadłużenie w kwocie
12 329 zł. zostało uregulowane w całości oraz zawarto 7 ugód na spłatę zaległości na kwotę
21 473 zł. W Krajowym Rejestrze Długów umieszczono 23 dłużników na kwotę 132 360 zł, przy
czym w 1 przypadku zadłużenie w kwocie 2 507 zł zostało uregulowane po dopisaniu do rejestru.
Na każdym etapie prowadzonej windykacji dopuszcza się możliwość zawarcia pisemnej ugody
umożliwiającej dłużnikom spłatę zadłużenia w dogodnych ratach.
Wskutek podejmowanych działań zmierzających do realizacji wyroków sądowych, zmniejszyła
się liczba uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnych orzeczeń
Na koniec 2018 r. zarejestrowano 44 wnioski, z czego 16 rodzin to dłużnicy Spółdzielni
Mieszkaniowej. W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową
nawiązana w 2007r. w sprawie najmu lokali mieszkalnych z ich zasobu z przeznaczeniem na lokale
socjalne dla byłych członków Spółdzielni. Ilość takich lokali ulega jednak systematycznemu
zmniejszeniu ze względu na ich stan techniczny, który nie odpowiada wymogom zawartym
w przepisach wykonawczych do prawa budowlanego. Ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa
uchyla się od wykonania remontów obciążających wynajmującego, po uwolnieniu lokalu
następuje jego wydanie właścicielowi. Obecnie korzystamy tylko z 8 lokali Spółdzielni
Mieszkaniowej.
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Sukcesywne dostarczanie lokali socjalnych dłużnikom Spółdzielni Mieszkaniowej spowodowało
zmniejszenie wypłacanego odszkodowania w 2018r. w stosunku do 2017r.
o 51 721 zł. W 2018r. wypłacono odszkodowania na kwotę 33 867 zł. Pomimo utraty tytułu
prawnego do lokalu mieszkalnego, wielu dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej latami korzysta
z mieszkań za darmo.
Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych, które mimo prowadzonych działań windykacyjnych,
zwiększyło się o blisko 10% w porównaniu do 2017r. należy uznać jako trudny do rozwiązania
problem społeczny występujący powszechnie w całym kraju.
Z dokonanej analizy wynika, iż zadłużenie powyżej 3 miesięcy posiada ok. 19% osób zajmujących
lokale w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz blisko 57% podnajemców oraz osób bezumownie
zajmujących lokale socjalne w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawową przyczyną
takiego stanu jest długotrwały brak zatrudnienia. Jest to zjawisko niezależne od GZMK i pomimo
korzystnych zmian na lokalnym rynku pracy wiele dłużników w dalszym ciągu pozostaje bez
zatrudnienia. Nie wszyscy dłużnicy korzystający ze świadczeń dla dzieci, wyrażają wolę
przeznaczania jej części na spłatę zadłużenia.
W 2018r. 3 osoby skorzystały z możliwości częściowego odpracowania długu na podstawie
Zarządzenia nr 186/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie
wprowadzenia świadczenia rzeczowego jako formy spłaty zadłużenia z tytułu należności za
korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzelce Opolskie. W ramach tego świadczenia w 2018r. wykonywano prace pielęgnacyjne
na terenach zielonych cmentarza komunalnego. Łączna kwota odpracowanego długu wynosi
10 700 zł.
Oprócz zadłużenia wynikającego z trudnej sytuacji finansowej dłużników, niespłacone pozostają
należności zmarłych najemców oraz osób, wobec których niemożliwe jest prowadzenie
windykacji ze względu na brak informacji o ich miejscu pobytu. Dalsze działania będą podjęte po
ustaleniu miejsca pobytu dłużników lub znalezieniu spadkobierców.
Mając na względzie konieczność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz podnoszenia stanu
technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego zgodnie z obowiązującymi standardami, nadal
podejmowane będą działania zmierzające do:
1) uzyskiwania zgody wspólnot mieszkaniowych na adaptację strychów na lokale
mieszkalne,
2) przekwalifikowywania nie wykorzystanych lokali użytkowych na mieszkalne,
3) ogłaszania konkursów na remont mieszkania w zamian za umowę najmu,
4) zamiany lokali mieszkalnych stosownie do sytuacji finansowej i rodzinnej
najemców,
5) przekwalifikowywania lokali mieszkalnych o najniższym standardzie technicznym
na lokale socjalne,

204

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

6) odzyskiwania lokali mieszkalnych użytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem
oraz zawartą umową najmu,
7) sprzedaży ostatnich mieszkań gminnych w budynkach należących do wspólnot
mieszkaniowych,
8) zapewnienia lokali zamiennych dla najemców budynków przeznaczonych do
sprzedaży.
W dalszym ciągu będą kontynuowane świadczenia rzeczowe jako forma spłaty zadłużenia z tytułu
należności za korzystanie z lokali mieszkalnych. Podejmowane będą działania mające na celu
rozszerzenie przedmiotu tego świadczenia o prace porządkowe na nieruchomościach gminnych.
Istniejące problemy mieszkaniowe, w tym możliwość zapewnienia lokali socjalnych dla
wszystkich uprawnionych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych można rozwiązać
tylko poprzez budowę mieszkań komunalnych z wykorzystaniem wsparcia finansowego Banku
Gospodarstwa Krajowego.
PROGRAM „TWOJE M”
Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz
kryteriów naboru uczestników programu
Realizując zadanie własne gminy polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej w części dotyczącej gminnego budownictwa mieszkaniowego, w wykonaniu
Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na
lata 2017 – 2021, dążąc do zminimalizowania ekonomicznych skutków depopulacji, a także mając
na celu zarówno zwiększenie szans rozwojowych młodym mieszkańcom gminy, jak również
racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, Uchwałą Nr XXXV/277/2017
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. został przyjęty do realizacji
Program „Twoje M”. Program ten zakłada budowę na gruncie stanowiącym własność gminy
mieszkań przeznaczonych dla osób spełniających kryteria uczestnictwa w programie, w oparciu
o wykonany w tym celu projekt budowlany. Realizacja programu nastąpi ze środków uczestników
programu przy udziale gminy. Program „Twoje M”, ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe
mieszkańców.
Program ma zatrzymać młodych ludzi w mieście, ma także zachęcić zatrudnionych
w miejscowych firmach do osiedlania się i zakładania rodzin właśnie w Strzelcach Opolskich.
To pierwszy taki program realizowany w kraju. Nabór polega na przyznaniu chętnym punktów za:
młody wiek, pracę i zamieszanie na terenie gminy oraz posiadane dzieci. Osoby z największą
liczbą punktów mają pierwszeństwo uczestnictwa. Uczestnicy finansują powstanie bloku,
w którym zamieszkają po zakończeniu inwestycji. Mieszkania będą bezczynszowe.
Dobiega końca budowa pierwszego bloku przy ul. Bocznicowej. 27 mieszkań stanie się
własnością uczestników programu po jej zakończeniu.
Cena m2 mieszkania w pierwszym bloku to 2730 zł. Udało się ją uzyskać dzięki wkładowi gminy
w budowę. Gmina przekazała grunt, sfinansowała też projekt budowlany a także wykonana
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infrastrukturą drogową. Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu konsorcjum lokalnych firm.
W budynku 4 kondygnacyjnym, 3 klatkowym z podpiwniczeniem powstanie 27 mieszkań o pow.
użytkowej od ok. 45m² do ok. 74m². Podstawowe parametry obiektu:
1) powierzchnia zabudowy: 568,70 m²,
2) wysokość budynku od terenu do kalenicy : 15,0 m,
3) wymiary zewnętrzne w poziomie parteru: 12,40m/46,55m.

Przebieg prac budowlanych w roku 2018.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11.01.2018 r., w miesiącach styczeń – luty
prowadzone były roboty ziemne, w miesiącach marzec – kwiecień wykonano ściany piwnic
i strop, w miesiącach maj – czerwiec wykonano ściany parteru i strop, w miesiącach czerwiec –
lipiec wykonano ściany I piętra i strop, w miesiącach lipiec – sierpień wykonano ściany II piętra
i strop, w miesiącach sierpień – wrzesień wykonano ściany III pietra i strop.
W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano środki na „Twoje -M” w kwocie 4.550.000 zł – pełny
koszt inwestycji do oddania budynku wielorodzinnego. Wobec konieczności przeprowadzenia
dwóch przetargów na wykonawstwo , część inwestycji przesunięto na rok 2019. Planowany termin
zakończenia budowy to 28 czerwca 2019 roku.
W maju 2018 r. podpisano 23 umowy na budowanych 27 mieszkań. W sierpniu 2018 r. ogłoszono
nabór uzupełniający na pozostałe 4 lokale.
Zainteresowanie programem jest bardzo duże dlatego miasto rozważa budowę kolejnych bloków.
Takie rozwiązanie doskonale wpisuje się w działania władz regionu i innych opolskich
samorządów mających na celu powstrzymanie zjawiska depopulacji.
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XIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady
Miejskiej.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy Urzędu
Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich w 2018 r.
w sposób określony uchwałami. W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne
uchwały na 15 sesjach i podjęła 140 uchwał.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania
mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej,
spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę uchwały Burmistrz zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym
przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
W podjętych przez Radę Miasta uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie zaszła
również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Opolski zarządzeń
zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały zostały przez
organ wykonawczy Miasta wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
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l.p.

Nr Uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Realizacja

1.

XLIII/351/2018

31.01.2018

trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół
podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.405
Ogłoszony: 08.02.2018
Wykonano

2.

XLIII/352/2018

31.01.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem
podjęcia. W trakcie realizacji

3.

XLIII/353/2018

31.01.2018

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego (dot.
Uchwały Nr XL/322/2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku
Miejskiego)

4.

XLIII/354/2018

31.01.2018

przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie
organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych
jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie

II SA/Op 514/18 - Wyrok WSA w Opolu
31.01.2019
1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie
nadzorcze w części w zakresie odnoszącym
się do terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MU-2 oraz załącznik graficzny nr
1 do tej uchwały, a odnoszący się do
terenów oznaczonych symbolami MU1,MU-2 i U-2, 2) umarza postępowanie w
pozostałej części, 3) zasądza od Wojewody
Opolskiego na rzecz skarżącej Gminy
Strzelce Opolskie kwotę 480 tytułem zwrotu
kosztów postępowania sądowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Porozumienie nr 168/2018 z dnia 22.02.18 r.
Wykonano

5.

XLIII/355/2018

31.01.2018

wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę

6.

XLIII/356/2018

31.01.2018

ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłat za pobyt dziecka w żłobku
utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie
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Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.406 Ogłoszony: 08.02.2018
Ustalono kwotę 13,70 za godzinę
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.407 Ogłoszony: 08.02.2018
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W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.408 Ogłoszony: 08.02.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.409
Ogłoszony: 08.02.2018 w trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.702
Ogłoszony: 09.03.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - Uchwała Nr VIII/77/2019 z
dnia 27.03.2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla
wsi Jędrynie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji

7.

XLIII/357/2018

31.01.2018

ustalenia statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich

8.

XLIII/358/2018

31.01.2018

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych.

9.

XLIV/359/2018

28.02.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.

10.

XLIV/360/2018

28.02.2018

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie.

11.

XLIV/361/2018

28.02.2018

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna.

12.

XLIV/362/2018

28.02.2018

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano- Uchwała Nr LII/430/2018 z dnia
17.10.2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta Strzelce Opolskie

13.

XLIV/363/2018

28.02.2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

14.

XLIV/364/2018

28.02.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.623 Ogłoszony: 06.03.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.624 Ogłoszony: 06.03.2018.
Wykonano
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sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz
zasad sprzedaży budynków

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.625 Ogłoszony: 06.03.2018
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.626 Ogłoszony: 06.03.2018. W trakcie
realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W Trakcie realizacji

15.

XLIV/365/2018

28.02.2018

ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów na wolne miejsca do klasy
pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez
gminę Strzelce Opolskie.

16.

XLIV/366/2018

28.02.2018

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

17.

XLIV/367/2018

28.02.2018

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi
opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami
fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

18.

XLV/368/2018

28.03.2018

udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul.
Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie”.

19.

XLV/369/2018

28.03.2018

udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha Wykonano- porozumienie nr 141/2018 z
dnia 03-14-2018
– Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3”.

20.

XLV/370/2018

28.03.2018

podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

21.

XLV/371/2018

28.03.2018

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku.

22.

XLV/372/2018

28.03.2018

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich
zagospodarowania.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - Umowa nr 229/2018 z 04-232018

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1160 Ogłoszony: 10.04.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1122 Ogłoszony: 09.04.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1123 Ogłoszony: 09.04.2018
W trakcie realizacji

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

23.

XLV/373/2018

28.03.2018

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości ogłoszenia z mocą obowiązująca od
1.05.2018
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1124
Ogłoszony: 09.04.2018 W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji

24.

XLV/374/2018

28.03.2018

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

25.

XLVI/375/2018

25.04.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1499
Ogłoszony: 10.05.2018. Wykonano
Opolskie na 2018 r.

26.

XLVI/376/2018

25.04.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach W trakcie realizacji
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

27.

XLVI/377/2018

25.04.2018

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej (z WFOŚiGW w Opolu na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji – pożyczka na lata 2019termomodernizację budynku PP 4,8 i 9w Strzelcach Opolskich)
2028
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano – porozumienie z 27.04.2018

28.

XLVI/378/2018

25.04.2018

udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O
Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka
ul. Dworcowa”

29.

XLVI/379/2018

25.04.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu

30.

XLVI/380/2018

25.04.2018

podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

31.

XLVI/381/2018

25.04.2018

przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych
projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”
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Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1470 Ogłoszony: 09.05.2018.
Wykonano

2018.1471 Ogłoszony: 09.05.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1331 Ogłoszony: 27.04.2018 W trakcie
realizacji
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32.

XLVI/382/2018

25.04.2018

zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Strzelce Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano
Opolskie

33.

XLVI/383/2018

25.04.2018

nadania nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich

34.

XLVI/384/2018

25.04.2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

35.

XLVI/385/2018

25.04.2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

36.

XLVI/386/2018

25.04.2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

37.

XLVI/387/2018

25.04.2018

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

38.

XLVI/388/2018

25.04.2018

zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Płużnica”

39.

XLVI/389/2018

25.04.2018

uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na
lata 2017-2031”

40.

XLVI/390/2018

25.04.2018

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Krapkowice a gminą Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania gminie Krapkowice zadania Wykonano - Porozumienie nr 307/2018 z
publicznego w zakresie zapewnienia jednemu dziecku z terenu gminy Strzelce dnia 06-27-2018
Opolskie opieki w żłobku działającym na terenie gminy Krapkowice
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Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1430 Ogłoszony: 08.05.2018
Wykonano – ul. Przyjazna
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1431 Ogłoszony: 08.05.2018.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1432 Ogłoszony: 08.05.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1433 Ogłoszony: 08.05.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1434 Ogłoszony: 08.05.2018
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano – opinia pozytywna

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

41.

XLVI/391/2018

30.05.2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano

42.

XLVII/392/2018

30.05.2018

absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2017

43.

XLVII/393/2018

30.05.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1765
Ogłoszony: 12.06.2018 Wykonano

44.

XLVII/394/2018

30.05.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji

45.

XLVII/395/2018

30.05.2018

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

46.

XLVII/396/2018

30.05.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie dla wsi Niwki

47.

XLVII/397/2018

30.05.2018

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami
Moniuszki i Stawową

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji – spłata kredytu 20192028
Uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia
ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.1766 Ogłoszony: 12.06.2018
Wykonano
W trakcie realizacji

48.

XLVII/398/2018

30.05.2018

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Kazimierza Wielkiego

W trakcie realizacji - na dzień 17.05.2019
wyznaczony został III ustny przetarg
nieograniczony

49.

XLVIII/399/2018 27.06.2018

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu
„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie

50.

XLVIII/400/2018 27.06.2018

utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych
w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2008
Ogłoszony: 06.07.2018 W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji (1.01.2019-31.12.2020)
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51.

XLVIII/401/2018 27.06.2018

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 26

W. trakcie realizacji. II przetarg ustalono na
dzień 15 maja 2019

52.

XLVIII/402/2018 27.06.2018

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody – lipy drobnolistnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano

53.

XLVIII/403/2018 27.06.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2053
Ogłoszony: 09.07.2018 wykonano

54.

XLVIII/404/2018 27.06.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W trakcie realizacji (lata 2018-2020)

55.

XLIX/405/2018

25.07.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2269
Ogłoszony: 06.08.2018 Wykonano

56.

XLIX/406/2018

25.07.2018

udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w
Strzelcach Opolskich

57.

XLIX/407/2018

25.07.2018

obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Opolskich

58.

XLIX/408/2018

25.07.2018

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali
użytkowych

59.

XLIX/409/2018

25.07.2018

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

60.

XLIX/410/2018

25.07.2018

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Strzelce Opolskie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano-umowa nr 500/2018 z dnia 11-52018
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
listopada 2018 r. Wykonana
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2270
Ogłoszony: 06.08.2018 W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2281
Ogłoszony: 07.08.2018 Wykonano
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2271
Ogłoszony: 06.08.2018 W trakcie realizacji
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2272
Ogłoszony: 06.08.2018 W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano

61.

XLIX/411/2018

25.07.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Strzelce Opolskie

62.

L/412/2018

4.09.2018

uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Strzelce Opolskie”

63.

L/413/2018

4.09.2018

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

64.

L/414/2018

4.09.2018

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Kolonowskie
a gminą Strzelce Opolskie dotyczące przekazania przez gminę Kolonowskie
gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi
niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie
miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla
Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie –
Koźlu

65.

L/415/2018

4.09.2018

zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z
dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Strzelce Opolskie w 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2509
Ogłoszony: 17.09.2018 Wykonano

66.

L/416/2018

4.09.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy
Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet
Obywatelski roku 2019”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano

67.

LI/417/2018

26.09.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2786
Ogłoszony: 10.10.2018 Wykonano

68.

LI/418/2018

26.09.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji 2018-2020
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2491
Ogłoszony: 14.09.2018 Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nie doszło do realizacji gmina Kolonowskie
się wycofała.
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DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.3109
Ogłoszony: 07.11.2018
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr
IN.I.743.75.2018.MK Wojewody
Opolskiego z dnia 2.11.2018 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności w całości uchwały
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano.

69.

LI/419/2018

26.09.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

70.

LI/420/2018

26.09.2018

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie i aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Strzelce
Opolskie

71.

LI/421/2018

26.09.2018

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania
wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na
czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce
Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2736 Ogłoszony:
05.10.2018. W trakcie realizacji

72.

LI/422/2018

26.09.2018

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce
Opolskie

73.

LI/423/2018

26.09.2018

rozpatrzenia skargi

74.

LI/424/2018

26.09.2018

rozpatrzenia skargi

75.

LI/425/2018

26.09.2018

rozpatrzenia skargi

76.

LI/426/2018

26.09.2018

rozpatrzenia skargi

77.

LI/427/2018

26.09.2018

udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki
pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły
przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”

Wchodzi w życie z pierwszym dniem nowej
kadencji. DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2018.2737 Ogłoszony: 05.10.2018. W
trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - bezzasadna
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - bezzasadna
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - bezzasadna
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano - bezzasadna
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji – budżet roku 2019-

78.

LII/428/2018

17.10.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.
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DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.3005
Ogłoszony: 30.10.2018 Wykonano
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79.

LII/429/2018

17.10.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji (2018-2021)

80.

LII/430/2018

17.10.2018

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

81.

LII/431/2018

17.10.2018

zmiany Uchwały Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016 – 2020

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.3006 Ogłoszony:
30.10.2018 Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji (2016-2020)

82.

LII/432/2018

17.10.2018

uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W trakcie realizacji

83.

LII/433/2018

17.10.2018

upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do prowadzenia
spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

84.

LII/434/2018

17.10.2018

udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki
pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej
sprzętu ochrony układu oddechowego”

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.2949 Ogłoszony:
26.10.2018 Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano

85.

LIII/435/2018

14.11.2018

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

86.

LIII/436/2018

14.11.2018

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w drodze
przetargu

87.

LIII/437/2018

14.11.2018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

88.

LIII/438/2018

14.11.2018

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
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DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.3276
Ogłoszony: 22.11.2018 W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wykonano zawarto 7 umów
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji
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89.

LIII/439/2018

14.11.2018

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 –
2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie realizacji (2019-2020)

90.

LIII/440/2018

14.11.2018

ustalenia nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej

91.

LIII/441/2018

14.11.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce
Opolskie

92.

LIII/442/2018

14.11.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z
dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady
Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.3197 Ogłoszony:
15.11.2018 Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1.12.2018 r.
W trakcie realizacji

VIII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
1.

I/1/2018

21.11.2018

stwierdzająca wybór przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

2.

I/2/2018

21.11.2018

stwierdzająca wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

3.

II/3/2018

30.11.2018

Wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

4.

II/4/2018

30.11.2018

Ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

5.

II/5/2018

30.11.2018

Wskazania wiceprzewodniczących Rady właściwych do wystawiania polecenia
wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

6.

II/6/2018

30.11.2018

Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzelec Opolskich

Uchwała wchodzi w życie z dniem
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Podjęcia z mocą obowiązującą od
21.11.2018r. Wykonano
7.

II/7/2018

30.11.2018

Przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji z mieszkańcami
projektów statutów sołectw

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

8.

II/8/2018

30.11.2018

Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

9.

II/9/2018

30.11.2018

10.

II/10/2018

30.11.2018

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata
2018-2021 przyjętą Uchwałą XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

11.

III/11/2018

19.12.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.

12.

III/12/2018

19.12.2018

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Strzelce Opolskie

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.122 Ogłoszony:
09.01.2019
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.01.2019.
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.3640 Ogłoszony:
21.12.2018
Wykonano

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
II SA/Op 8/19 - Wyrok WSA w Opolu
skarga oddalona
zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce podjęcia.
DZ.
URZ.
WOJ.
Opolskie na 2018 r.
OPOLSKIEGO 2018.3494 Ogłoszony:
13.12.2018
Wykonano
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13.

III/13/2018

19.12.2018

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci,
uczniów i osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.01.2019 r. W trakcie realizacji

14.

III/14/2018

19.12.2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem

Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.01.2019 r. DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.3197 Ogłoszony:
15.11.2018. W realizacji

15.

III/15/2018

19.12.2018

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.01.2019 r. DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO 2018.3642 Ogłoszony:
21.12.2018. W realizacji

16.

III/16/2018

19.12.2018

17.

III/17/2018

19.12.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach
Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu od publikacji. DZ. URZ. WOJ.
korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich
OPOLSKIEGO 2018.3742 Ogłoszony:
28.12.2018.
W trakcie realizacji
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Uchwała wchodzi w życie z dniem
Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2019 1.01.2019 r. W realizacji
rok

18.

III/18/2018

19.12.2018

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022

19.

III/19/2018

19.12.2018

Uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok
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Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązująca od
1.01.2019 r.
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem
1.01.2019 r. DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO
2019.123
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Ogłoszony: 09.01.2019. W trakcie
realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Zrealizowano.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.172 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.173 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

20.

III/20/2018

19.12.2018

Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

21.

IV/21/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Adamowice

22.

IV/22/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Błotnica Strzelecka

23.

IV/23/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Brzezina

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.174 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

24.

IV/24/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Dziewkowice

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2019.175 Ogłoszony: 11.01.2019
Wykonano

25.

IV/25/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Farska Kolonia

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.176 Ogłoszony:
11.01.2019
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Wykonano
26.

IV/26/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.177 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

27.

IV/272018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Jędrynie

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.178 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

28.

IV/28/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Piec

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.179 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

29.

IV/29/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Wieś

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.180 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

30.

IV/30/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Kalinów

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.181 Ogłoszony:
11.01.2019
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Wykonano
31.

IV/31/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Kalinowice

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.182 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

32.

IV/32/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dolna

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.183 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

33.

IV/33/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Ligota Górna

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.184 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

34.

IV/34/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Mokre Łany

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.185 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

35.

IV/35/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Niwki

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.186 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano
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36.

IV/36/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.187 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

37.

IV/37/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Osiek

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.188 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

38.

IV/38/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Płużnica Wielka

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.189 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

39.

IV/39/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Rozmierka

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.190 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

40.

IV/40/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Rozmierz

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.191 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

41.

IV/41/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Rożniątów

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
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OPOLSKIEGO 2019.192 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano
42.

IV/42/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Sucha

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.193 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

43.

IV/43/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Suche Łany

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.194 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

44.

IV/44/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Szczepanek

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.195 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

45.

IV/45/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Osiedle

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.196 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano

46.

IV/46/2018/

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Wieś

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.197 Ogłoszony:
11.01.2019
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Wykonano
47.

IV/47/2018

31.12.2018

uchwalenia statutu sołectwa Warmątowice

48.

IV/48/2018

31.12.2018

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce
Opolskie na 2018 r.
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Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
publikacji
DZ.
URZ.
WOJ.
OPOLSKIEGO 2019.198 Ogłoszony:
11.01.2019
Wykonano
DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
2019.276
Ogłoszony:
16.01.2019
Wykonano
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XIV. BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet obywatelski proces, w którym obywatele decydują bądź biorą udział w decydowaniu
o przeznaczeniu całości lub części środków publicznych. Jest to szczególny proces konsultacji
społecznych. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione do
realizacji w uchwale budżetowej gminy.
W gminie Strzelce Opolskie pierwsze konsultacje budżetu obywatelskiego odbyły się w 2015 r.
i dotyczyły zadań planowanych do realizacji w 2016r.
W 2018r. realizowano zadania wybrane podczas konsultacji przeprowadzonych w 2017r. na
podstawie Uchwały Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji
społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2018”.
REALIZACJA
STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2018 ROKU
W 2018 roku wykonano wszystkie zadania wybrane do realizacji w głosowaniu w konsultacjach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018, które były przeprowadzone w 2017 roku.

Koszt realizacji
zadania

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

Numer
projektu

1

2

3

4

w złotych

Wykonanie

5

1.

Budowa ogrodzenia na placu zabaw (Szymiszów Osiedle)

4

47 321,31

zrealizowano

2.

Centrum sportowo-rekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina - utworzenie
siłowni plenerowej (Strzelce Opolskie)

5

49 800,00

zrealizowano

3.

Prace rekultywacyjno-budowlane pod budowę boiska (Warmątowice)

7

50 000,00

zrealizowano

4.

Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków (Kadłub)

20

49 995,00

zrealizowano

5.

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (Rozmierka)

9

49 999,65

zrealizowano

6.

Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw (Kadłub Piec)

2

13 947,60

zrealizowano

RAZEM WYDATKI

261 063,56

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRZELECKI BUDŻET
OBYWATELSKI ROKU 2019”
W terminie od 4 czerwca do 21 września 2018r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
roku 2019”, w sposób określony Uchwałą Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce
Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”.
Celem konsultacji społecznych było ustalenie przez mieszkańców gminy listy projektów
przewidzianych do realizacji jako „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” - w ramach
budżetu gminy Strzelce Opolskie uchwalanego na 2019 rok. Założono, że łączna kwota
projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku
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2019” nie przekroczy 300 tysięcy złotych. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie
mogła przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego
projektu miała stanowić sumę wydatków do poniesienia, niezbędnych dla zrealizowania
zgłoszonego projektu.
Mieszkańcy gminy zgłosili 16 projektów, przy czym 15 projektów uzyskało ocenę pozytywną
i zostało ujętych na „Liście Projektów” podlegających glosowaniu.
Głosowanie mieszkańców w konsultacjach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku
2019” odbyło się w dniach od 28 sierpnia do 14 września 2018r. W głosowaniu wzięło udział
3 424 mieszkańców.
Za wybrane do realizacji w 2019r. uznano projekty, które uzyskały największą liczbę punktów,
aż do wyczerpania kwoty 300 tysięcy zł.
Poniżej lista projektów, które zostaną zrealizowane przez gminę Strzelce Opolskie w 2019r. ze
środków przeznaczonych na tzw. budżet obywatelski.

LP. Numer
projektu

Tytuł projektu

1

5

Budowa chodnika pieszego na Szymiszów
ul. Szkolnej w Szymiszowie

2

12

Aktywne przedszkolaki

3

9

Przyjazne i bezpieczne boisko
sportowe w Rozmierzy

4

Lokalizacja

Koszt
projektu
[zł]

Liczba
punktów
(ważnych)

49 679,70

7 503,00

Kadłub

50 000,00

5 610,00

Rozmierz

50 000,00

5 164,00

3

Wymiana utwardzenia terenu i
50 000,00
chodnika na terenie PSP w Dziewkowice
Dziewkowicach

4 520,00

5

11

3 843,00

6

4

Modernizacja
ogrodzenia Rożniątów
50 000,00
obiektu
sportoworekreacyjnego, montaż piłkochwytów za bramkami
Modernizacja
istniejącego
47 441,30
placu zabaw przy Publicznym Dziewkowice
Przedszkolu w Dziewkowicach

Razem

297 121,00
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XV. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2018r. Burmistrz realizował różne zadania z obszaru spraw administracyjnych, poniżej
zestawienie podejmowanych działań.
Rodzaj
zadania
/
Obszar
spraw
Ilość
Lp.
postępowania
Uwagi
administracyjnych
zadań/decyzji
realizowanego w 2018r.
1.

2.

Gospodarka
odpadami

Gospodarka
nieruchomościami

upomnienia (wezwanie
do zapłaty)
tytuły wykonawcze
postanowienia
o
rozksięgowaniu wpłaty
decyzje w sprawie ulg
podatkowych
wezwania do złożenia lub
uzupełnienia deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
postępowania
administracyjne wszczęte
na podstawie wezwań do
złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
zakończone
wydaniem
decyzji
decyzje
w
sprawie
zatwierdzenia
projektu
geodezyjnego podziału
nieruchomości
decyzje
w
sprawie
rozgraniczenia
nieruchomości
inne
decyzje
dot.
podziałów (w tym o
umorzeniu postępowań w
sprawie
zatwierdzenia
podziału nieruchomości)
decyzje
ustalające
wysokość
opłaty
229

2 086
284
150
3
59

26

59

3

4(2)

5

w tym 3 decyzje
umarzające
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3.

adiacenckiej z tytułu
wzrostu
wartości
nieruchomości w wyniku
geodezyjnego podziału,
decyzje
dotyczące
wygaszenia
trwałego
zarządu
decyzje
dotyczące
ustanowienia
trwałego
zarządu
Ład i planowanie Postępowanie
przestrzenne
administracyjne
dotyczące
ustalania
jednorazowej
opłaty
z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku
z uchwaleniem
planu
miejscowego
Postanowienia
opiniujące
wstępne
projekty
podziału
nieruchomości co do ich
zgodności z ustaleniami
planu miejscowego
decyzje
o
ustaleniu
warunków
zabudowy
(zwykłe)
zaświadczenia
o zgodności
zmiany
sposobu
użytkowania
obiektów
z planem
zagospodarowania
przestrzennego
wypisy i wyrysy z planu
miejscowego
bądź
studium
opinie
wynikających
z ustaleń
planów
i studium

17

1

5

wydano 3 decyzje
naliczające i 1
umarzającą

70

realizacja zapisów
ustawy
o gospodarce
nieruchomościami

16

23

393

32

opiniowanie projektów 1
planów miejscowych i
studium gmin sąsiednich
230
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zbycia
nieruchomości
gminnych
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4.

oraz
opracowań
planistycznych
regionalnych
Gospodarka
zezwolenia na usuwanie 43
komunalna
i drzew i krzewów
ochrona środowiska

Postępowanie w sprawie
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach:
1) odmówiono wszczęcia
postępowania
w
sprawie
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
2) wezwano
do
uzupełnienia wniosku
z
pouczeniem
o
pozostawieniu sprawy
bez rozpoznania w

231

15

8

2

1

16
decyzji
zobowiązujących
wnioskodawców
do
dokonania
nasadzeń
zastępczych
z usunięte drzewa i
krzewy,
5
decyzji
nakładających
obowiązek
uiszczenia opłaty
za usunięcie drzew
i krzewów,
5
decyzji
umarzających
opłatę za usunięcie
drzew i krzewów,
1
decyzję
zmieniającą
warunki nasadzeń,
1
decyzję
wnoszącą
sprzeciw
do
usunięcia drzew.
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przypadku
nieuzupełnienia
wniosku
3) postępowania
2
zawieszone do czasu
przedłożenia raportu o
oddziaływaniu
2
przedsięwzięcia
na
środowisko
4) postępowania w toku
5) wydane decyzje (w
odniesieniu
do
postępowań
wszczętych w 2018r.)
Decyzje na zajęcie pasa 119
drogowego

5.

Oświata

Decyzje lokalizacyjne

119

Opinie projektów zmian
organizacji
ruchu
drogowego
Postępowania
związanych m. in. z
rozpatrywaniem
wniosków o dokonanie
zmian w organizacji
ruchu
na
drogach
gminnych
postępowania w sprawie
ustalenia
opłaty
adiacenckiej z tytułu
wzrostu
wartości
nieruchomości
po
wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej
postępowanie
administracyjne
w
zakresie dofinansowania
pracodawcom kosztów

90

232

58 dot. decyzji na
umieszczenie
urządzenia w pasie
drogowym
12 dot. zjazdów z
dróg gminnych.

58

661

51

Zakończone
wydaniem decyzji
ustalających
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kształcenia pracowników
młodocianych, z czego:
− wydano decyzji
pozytywnych,
− wydano decyzję
negatywną,
− pracodawca
wycofał
swój
wniosek,
w
związku z tym
postępowanie
zostało umorzone,
− postępowania, ze
względu na termin
złożenia wniosku,
zakończyły
się
wydaniem decyzji
administracyjnej
w 2019 roku
6

Bezpieczeństwo
publiczne

46
1

1

3

wszczęto postępowanie 7
dot. przeznaczenia do
wykonywania świadczeń
na rzecz obrony;
• wydano decyzje w 6
sprawie nałożenia
obowiązku
wykonywania
świadczeń
na
rzecz obrony;
wydano
(zarządzeń) 19
wniosków
o
doprowadzeniu
przez
policję osób, które nie
stawiły się na wezwanie
przed
Powiatową
Komisję Lekarską (do
kwalifikacji wojskowej);

7.

Rolnictwo

szacowanie
spowodowanych
szkody łowieckie
233

strat 60
przez

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

8.

Podatki

poświadczenie
o 70
prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
Postępowania
7 878
zakończone
wydaniem
decyzji
ustalających
wysokość podatku od
nieruchomości, rolnego i
leśnego
Postępowania
zakończone
wydaniem
decyzji
zmieniających
wysokość zobowiązania
podatkowego
Postępowania
zakończone
wydaniem
decyzji
o
zwrocie
podatku
akcyzowego
producentom rolnym
Postępowania
zakończone
wydaniem
decyzji
o
zwrocie
opłaty
skarbowej
lub
stwierdzające nadpłatę z
tego tytułu
Postępowania dotyczące
ulg
podatkowych
uznaniowych
lub
ustawowych zakończone
wydaniem decyzji lub
umorzeniem
postępowania
Postępowania
zakończone
wydaniem
decyzji
określających
wysokość podatku od
nieruchomości
osób
prawnych
Postępowania
zakończone
wydaniem
zaświadczenia
234

1128

451

25

21

7

98
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Przeprowadzone kontrole 9
podatkowe
Liczba
wystawionych 1659
upomnień
Liczba
wystawionych 247
tytułów egzekucyjnych
Liczba skierowanych do 3
Sądu wniosków o wpis
hipoteki
na
nieruchomości dłużnika
9.

10.

Pomoc społeczna

Działalność
gospodarcza

Świadczenia z pomocy
społecznej
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenia
wychowawcze
Decyzje
w
sprawie
zezwoleń na sprzedaż
alkoholu

3417
654
232
2717
223
73
2282
87

decyzje na cofnięcie lub 15
wygaszenie zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
licencje na wykonywanie 4
transportu
drogowego
w zakresie przewozu osób
taksówką
zezwolenia
na 7
wykonywanie
regularnych przewozów
osób
w
krajowym
transporcie drogowym
235

W tym:
- na sprzedaż
detaliczną – 47
- na sprzedaż w
gastronomii – 8
- na sprzedaż
jednorazową – 32
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11.

Sprawy
obywatelskie

decyzje zezwalające na
przeprowadzenie imprezy
masowej
Wpis do Rejestru innych
obiektów hotelarskich
Sporządzanie
aktów
stanu cywilnego
a) Urodzenia
b) Małżeństwa
c) Zgony

2

Wydawanie odpisów z
aktów stanu cywilnego
(skróconych, zupełnych i
wielojęzycznych)
Migracja aktów
Wydawanie decyzji o
zmianie
imienia
i
nazwiska
Wydawanie
dowodów
osobistych
Wydawanie decyzji w
sprawach meldunkowych
Udostępnianie danych z
zakresu
dowodów
osobistych i rejestru
mieszkańców
Zameldowania
,
wymeldowania,
zgłoszenia wyjazdu na
pobyt stały, zgłoszenie
powrotu
z pobytu stałego
Wydawanie zaświadczeń
Potwierdzanie
profilu
zaufanego
Udostępnianie informacji
publicznej na wniosek

6460

236

Dni
Ziemi
Strzeleckiej,
- Święto Chleba

1
1527
920
183
424

5290
29

3184
37
1519

2616

1592
178
46

w tym 112 aktów
sporządzonych za
granicą
i
przeniesionych do
polskiego rejestru
stanu cywilnego.
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XVI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Współpraca i partnerstwo miast jest podstawą urzeczywistnienia europejskiego zjednoczenia.
Ten cel jest realizowany poprzez burzenie murów uprzedzeń i budowę mostów porozumienia,
między innymi poprzez organizację bezpośrednich kontaktów między miastami, gminami i ich
mieszkańcami.
Najwcześniej Gmina Strzelce Opolskie nawiązała współpracę z miastem Soest (Niemcy) 1990.
Następnymi miastami, z którymi podpisano umowy partnerskie były Druskininkai (Litwa)
1996, Tyśmienica (Ukraina) 2001 i Holice (Czechy) 2005. Ponadto w 2005 r. podpisano
porozumienie o współpracy z amerykańskim miastem Bandera z Teksasu.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Strzelec Opolskich i miast partnerskich zrealizowano
wiele inicjatyw i projektów międzynarodowych. Są to projekty gminne, młodzieżowe i różnych
środowisk, w których najczęściej uczestniczyły wszystkie miasta partnerskie Gminy Strzelce
Opolskie.

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
Lp. INICJATYWA*
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
Od 05.05.2018 do
12.05.2018 r. przebywało w
PSP nr 1 w Strzelcach
Opolskich 11 uczniów i 2
opiekunów z partnerskiej
szkoły Hannah-ArendtGesamtschule Soest w
ramach realizacji programu
„Znaczenie wody dla
Śląska Opolskiego i
„Znaczenie wody
Szkoła
Dolnego Śląska”.
dla
Śląska
05 -12.05. 2018
1.
w Hannah-ArendtUczniowie szkoły oraz
Opolskiego
Strzelce Opolskie
Gesamtschule Soest
goście zwiedzili muzeum
i Dolnego Śląska”
„Hydropolis” we
Wrocławiu, wrocławski
rynek, Strzelce Opolskie,
Opole i odbyli rejs po kanale
gliwickim. Uczniowie
niemieccy brali udział w
lekcjach i wspólnie z
uczniami szkoły
wykonywali akwarele
zabytków Wrocławia i
PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY
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Lp. INICJATYWA*

Uroczystości
120-lecie
2.
OSP Sucha

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

Meckinsen
Niemcy

Projekt „BullyingSkills
3. that Matter Rumunia
beyond Borders”

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
Opola na podstawie
wcześniej sporządzonych
szkiców.

18-20.05.2018
Sucha

7-11.05.2018
Strzelce Opolskie

238

W uroczystościach wzięli
udział samorządowcy, straże
wyższych szczebli,
druhowie z gminnych
jednostek, a także strażacy z
partnerskiego miasta
Meckingsen z Niemiec.
Wyróżniono i nagrodzono
również laureatów
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej na
etapie gminy, oraz wręczono
certyfikaty „Pierwszej
Pomocy Kwalifikowanej”,
które ukończyło 25 druhów
z gminy Strzelce Opolskie.
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 w
Strzelcach Opolskich
współpracuje (w ramach
programu Erasmus +) ze
szkołami z Rumunii,
Bułgarii, Włoch i Czech
realizując projekt „BullyingSkills that Matter beyond
Borders”
Głównym celem projektu
było przeciwdziałanie
agresji poprzez
zaangażowanie młodzieży w
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Lp. INICJATYWA*

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
zajęcia pozalekcyjne
kształtujące poczucie
własnej wartości,
kreatywność, aktywną
komunikację i
rozwiązywanie problemów.
W ramach projektu
uczniowie brali udział w 5
kołach zainteresowań:
wolontariat, koło
ekologiczne, koło
informatyczne, koło
sportowe koło muzycznotaneczne. Młodzi ludzie
uczyli się współpracy w
grupie, a także wiary w
swoje możliwości. W każdej
ze szkół został
zorganizowany cykl
warsztatów rozwijających
kreatywność, efektywną
komunikację i umiejętność
rozwiązywania problemów.
Zajęcia prowadzone były
przez nauczycieli ze szkół
partnerskich. Młodzież z
klas gimnazjalnych wzięła
udział w wyjeździe do
Rumunii, a Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Strzelcach Opolskich
gościła grupę młodzieży
z Rumunii. Młodzież
rumuńska zwiedziła nasze
miasto, Opole, Kraków
i obóz koncentracyjny w
Oświęcimiu. Brała udział w
zajęciach lekcyjnych w
szkole. Nauczyciele ze szkół
partnerskich wspólnie
239
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OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
Lp. INICJATYWA*
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
wypracowali publikację
„Przykład dobrej praktyki”
oraz newslettery
(elektroniczna forma
biuletynu).
Od 14 do 17 maja 2018 roku
trwała Międzynarodowa
Wymiana Sportowa
Młodzieży, w której
uczestniczyło 64 uczniów –
32 ze szkoły w Annweiler w
Niemczech 16 z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Strzelcach Opolskich, 16 z
Publicznego Gimnazjum w
Międzynarodowa
Oleśnie oraz 8 nauczycieli
Wymiana
Zakwaterowano
Sportowa
uczestników spotkania w
14-17.05.2018
Młodzieży
4.
Annweilrr -Niemcy
Turawie w ośrodku
Strzelce Opolskie
organizator
„Jowisz”. Młodzież brała
Kuratorium
udział w zajęciach sportowo
Oświaty w Opolu
–rekreacyjnych, w pokazie
strzelania z karabinu
pneumatycznego na
Stadionie Miejskim w
Strzelcach Opolskich;
zwiedziła Jura Park w
Krasiejowie, Centrum
Muzeum Jeńców
Wojennych w
Łambinowicach, Opole oraz
Strzelce Opolskie.
14 zawodników i 3
Międzynarodowy
opiekunów z Holic wzięło
Turniej
25 - 27.05. 2018 udział
Koszykówki
5.
BVK Holice Czechy
Strzelce Opolskie w trzydniowym
Chłopców
Międzynarodowym Turnieju
„Wspólna Europa”
Koszykówki „Wspólna
PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY
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OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
Lp. INICJATYWA*
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
Europa” w Strzelcach
Opolskich.
Udział delegacji i
sportowców z miast
partnerskich w Dniach
Ziemi Strzeleckiej.
Miasta partnerskie
Wieloletnia wymiana
Strzelec Opolskich
kulturalna – nabywanie
Soest/Westfalia/
doświadczeń kulturalnych
Niemcy,
oraz prezentacja zespołów
Dni
Ziemi
Holice/Pardubicki 1-3.06.2018
muzycznych lokalnych i z
Strzeleckiej
6.
Kraj/
Republika Strzelce Opolskie miast partnerskich.
Czeska,
Zwiedzanie Opolszczyzny.
Tyśmienica/ Rejon
Zawody sportowe z
Ivano-Frankiwsk/
udziałem sportowców
Ukraina
z miast partnerskich.
Spotkanie przedstawicieli
miast partnerskich, wymiana
doświadczeń, planowanie
nowych inicjatyw.
Zgromadzenie
Celem wyjazdu była
Delegatów z okazji
promocja Gminy Strzelce
38 Dni Hanzy
Opolskie na Jarmarku
w Rostocku.
Hanzy, udział w
udział
w
38 Miasta hanzeatyckie
Zgromadzeniu Delegatów
Międzynarodowym oraz
21-25.06.2018
Hanzy oraz rozmowy na
Zjeździe
7.
Hanzy
Soest/Niemcy
Rostock
temat dalszej współpracy
w
Rostocku Tyśmienica/Ukraina Niemcy
miast hanzeatyckich.
(Niemcy). W tym
samym
czasie
miasto
Rostock
świętowało
800lecie
Wspólny
rejs
W Zjeździe Młodej Hanzy
przedstawicieli
w Rostocku wzięła udział
15-25.06.2018
Młodej Hanzy do Przedstawiciele
młodzież ze strzeleckich
8.
Gdańsk
Rostocku
Młodej Hanzy
szkół - przedstawiciele
Rostock
gdańskim Jachtem
Młodej Hanzy w ramach
"Generał Zaruski"
unijnego projektu „Baltic
PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY
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Lp. INICJATYWA*

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

z okazji 800-lecia
Miasta.
Udział strzeleckiej
młodzieżyw
38
Międzynarodowym
Zjeździe Hanzy
w Rostocku

Dni
9. Holic

Holice/Czechy
Medzev/Słowacja

Międzynarodowym
Turnieju
Piłki
Nożnej – Viktoria
Cup
10.
memoriał S K Holice Czechy
Ladi Vojire w
Holicach Czechy.

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
Pass – Maritime Heritage
Tours”, realizowanego
w Programie Interreg
„Południowy Bałtyk 20142020”.
Wspólny rejs pozwolił
młodzieży poznać bliżej
historię Hanzy
i zintegrował młodzież z
polskich miast
hanzeatyckich.
Spotkanie przedstawicieli
miast partnerskich.
Wymiana doświadczeń
samorządowych, poznanie
22-24.06.2018
kultury i tradycji czeskiej.
Holice
Udział tenisistów z Gminy
Strzelce Opolskie w
Międzynarodowych
rozgrywkach tenisa
stołowego.
W dniach 22 – 24 czerwca
2018 drużyna piłki nożnej
SKS „PIAST” i MOS w
Strzelcach Opolskich wzięła
udział w 48
Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej – Viktoria Cup
memoriał Ladi Vojire w
22-24.06.2018
Holicach
Holice
w Czechach. Drużyna
składała się 17 uczniów
szkół gminy Strzelce
Opolskie rocznik 2003 i
młodszych oraz 2
opiekunów. Wszyscy byli
zawodnikami SKS „Piast”
Strzelce Opolskie
Uczestnikami turnieju było
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Lp. INICJATYWA*

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

Program
„Erasmus
+”
„W jakiej Europie
chcemy żyć”

11.

70
uczestników
z
Tyśmienicy,
Soest, Druskiennik,
Holic
ze
Strzelec
Opolskich

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
13 drużyn z Czech,
Chorwacji, Słowacji i
Polski.
Podczas wizyty uzgodniono,
że w ramach rewanżu MOS
Strzelce Opolskie we
współpracy z SKS PIAST
Strzelce Opolskie, zaprosi
do Strzelec Opolskich
piłkarzy z Holic na Halowy
Turniej Piłki Nożnej, który
odbędzie się w listopadzie
2018 roku.
Projekt „W jakiej Europie
chcemy żyć” (z programu
„Erasmus +”) .pogłębia
pozytywny wizerunek
innych kultur. Młodzież ma
szansę zauważyć. jakie
wartości wniosły
poszczególne państwa do
zjednoczonej Europy.
Projekt oparty na historii,
teraźniejszości europejskiej
kształtuje postawy jak
14-21.07.2018
akceptować inność przez
Borowice
naukę respektowania różnic
koło Karpacza
w zachowaniu i różnic w
wartościach.
Osobiste spotkania
uczestników Polski, Czech,
Niemiec, Ukrainy i Litwy to
okazja do poznania i
zrozumienia różnorodności.
Celem projektu jest
zbudowanie trwałego
partnerstwa i wzmocnienie
zaangażowania młodzieży w
sprawy społeczne, m.in.
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OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
Lp. INICJATYWA*
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
uchodźcy, wojna u granic
Europy, dialog
międzykulturowy w
Europie, a także
identyfikacja trudności i
szukanie rozwiązań
przyczyniających się do
rozumienia i włączania się
młodzieży w życie kraju i
Europy. Aby osiągnąć
wyznaczone cele projektu
konieczne było
zorganizowanie wymiany
zagranicznej.
Strzeleckie Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Edukacji
Lokalnej po otrzymaniu
dofinansowania z
Narodowej Agencji
Programu Erasmus+ w
kwocie 35 630 euro zostało
organizatorem wymiany
zagranicznej w dniach od 14
do 21 lipca 2018 r. w
Borowicach k. Karpacza dla
70 uczestników z
Taśmiennicy, Soest,
Druskiewnik, Holic w tym
12 uczestników ze Strzelec
Opolskich w wieku 14- 19
lat.”
27.
rocznica
Udział delegacji i
Niepodległości
przedsiębiorców Gminy
Ukrainy
Strzelce Opolskie oraz z
Tyśmienica/ Ivano22-26.08.2018
miasta partnerskiego Soest
12.
Frankiwsk
Tyśmienica
(Niemcy) w uroczystościach
Soest/Niemcy
Niepodległości Ukrainy.
Wymiana doświadczeń
samorządowych i
PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY
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Lp. INICJATYWA*

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

MKS Strzelce Op.
na
60-leciu
koszykówki
w
Holicach IX 2018

13.

Holice/Czechy

Uroczyste
wręczenie nagród w
konkursie
o
„Europejską
Nagrodę Odnowy
Wsi
14.
ARGE” Fließ/Tirol/Austria
organizowanym
przez Europejskie
Stowarzyszenie na
Rozwoju Obszarów

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
gospodarczych. Poznanie
kultury ukraińskiej.
Prezes MKS-u Strzelce
Opolskie podczas
Międzynarodowego
Turnieju Koszykówki w
Holicach w imieniu Zarządu
Klubu MKS Strzelce Op.
oraz miłośników
koszykówki ze Strzelec
Opolskich przekazał na ręce
prezesa klubu BVK Holice
list gratulacyjny z okazji 60
–lecia koszykówki w
8-9.09.2018
Holicach. Klub przygotował
Holice
także koszulki z logo MKSu Strzelce Opolskie oraz
nazwiskami osób
zajmujących się
koszykówką w Holicach.
Drużyny koszykarskie ze
Strzelec Opolskich i z Holic
od 13 lat współpracują ze
sobą wymieniając się
doświadczeniem i
rywalizują na turniejach
koszykówki w Holicach i
Strzelcach Opolskich.
Kadłub reprezentował
Opolszczyznę w konkursie
Europejskiej Nagrody
Odnowy Wsi.
Kadłub został zgłoszony do
20-22.09.2018
konkursu przez opolski
Fließ/Tirol/Austria
Urząd Marszałkowski. Był
jedną z dwóch wsi w kraju,
która reprezentuje Polskę.
Okolicę wizytowała komisja
z Europejskiego
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Lp. INICJATYWA*

PARTNER
ZAGRANICZNY
INICJATYWY

Wiejskich i Odnowy
Wsi ARGE.

Polsko-niemieckie
seminarium
dla
Opiekunów
Młodzieżowych
Drużyn
Pożarniczych
Blossin
15.
Brandenburgia
Niemcy

Międzynarodowy
Turniej z okazji
Święta
Niepodległości

16.

Holice/Czechy

OPIS
DZIAŁAŃ
DATA I MIEJSCE PODJĘTYCH
INICJATYWY
W
RAMACH
INICJATYWY
Stowarzyszenia Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Tworzyli ją delegaci z
Francji, Niemiec, Austrii
i Słowacji.
Efektem polskoniemieckiego seminarium
jest regularna praca z
dziećmi i młodzieżą –
przekazywanie wiedzy z
zakresu ochrony p.poż. oraz
10.2018
pierwszej pomocy.
Blossin
Nawiązanie
międzynarodowej
współpracy. Udział grupy
młodzieży w partnerskim
spotkaniu z niemiecką
młodzieżą.
Podobnie jak cała Polska
Piast Strzelce Opolskie
uczcił setną rocznicę
Odzyskania Niepodległości
organizując dwa turnieje
halowej piłki nożnej. W
rozgrywkach porannych dla
rocznika 2007 wzięło udział
pięć drużyn: KS Małapanew
Ozimek, LUKS Szkółka
9-11.11.2018
Piłkarska Ujazd, Toszecka
Strzelce Opolskie
Akademia Piłkarska, Piast
Strzelce Opolskie oraz
goście z Czech SK Holice.
W turnieju popołudniowym
dla rocznika 2008 również
uczestniczyło pięć drużyn:
AP Chemik K-Kożle, SP
ROW Rybnik, AS
Lubliniec, Piast Strzelce
Opolskie i SK Holice.

246

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

XVII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2018r. Gmina Strzelce Opolskie była wielokrotnie wyróżniana za podejmowane działania
w różnych obszarach samorządu, poniżej najważniejsze z nich:
• W 2018r. Gmina uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie
inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Pre-rating to wstępna ocena analizy
kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się
z zobowiązań finansowych. Uzyskana ocena oznacza bardzo dobry stan finansów
publicznych Gminy Strzelce Opolskie. Taką lub lepszą ocenę, na 2792 jednostki samorządu
terytorialnego w Polsce posiada zaledwie 319 z nich. Badania dokonała Agencja
Ratingowa INC Rating na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.
• Strzelce Opolskie zajęły III miejsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie w rankingu Perły
Samorządu 2018 organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Deloitte
Consulting S.A. Zajmując III miejsce Gmina Strzelce Opolskie ustąpiła pola jedynie
zwycięzcom czyli Gminie Aleksandrów Kujawski oraz Gminie Serock, która zajęła w tej
kategorii drugie miejsce. Jako Burmistrz Strzelec Opolskich wyróżniony zostałem
w kategorii włodarz gminy miejsko-wiejskiej Bardzo wysoko oceniono również pracę
Skarbnika Gminy p. Urszuli Killman. „Perły Samorządu” to ranking doceniający
samorządy, które w największym stopniu realizują misję publiczną. Ocenie podlegają takie
kwestie, jak sprawność strategiczna i operacyjna, wykorzystywanie potencjału społecznego
oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Uroczyste
podsumowanie rankingu odbyło się 17 maja, w gdyńskim Muzeum Emigracji.
• Gmina została zwycięzcą konkursu „Opolskie dla rodziny”. Strzelecki samorząd znalazł
się na pierwszym miejscu w kategorii gmin miejskich, razem z samorządem Opola. To
wyraz uznania ze strony organizatorów, czyli Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego dla
prorodzinnej polityki prowadzonej przez Gminę. Konkurs „Opolskie dla Rodziny” jest
jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Zarząd Województwa
Opolskiego. Organizatorzy konkursu nagradzają tych, którzy pomagają rodzinom
finansowo, oferują pakiety zniżek, są otwarci na potrzeby rodziców małych dzieci, ale
i seniorów. To konkurs, w którym docenia się instytucje, firmy, organizacje oraz
samorządy każdego szczebla. Niezwykle cieszy w tym kontekście tak mocny wyraz
uznania dla prorodzinnej polityki strzeleckiego samorządu. W uzasadnieniu wyników
konkursu wspomniano, że Gmina realizuje autorski program budownictwa wielodzietnego
„Twoje M”, który zakłada budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy, mieszkań
przeznaczonych dla m.in. rodzin z dziećmi, osób w związkach nieformalnych, osób
samotnie wychowujących dzieci, czy osób samotnych.
Na uwagę zasługuje program „Drzewo Rodzinne”, w ramach którego mieszkańcy mogą nasadzać
drzewa dla uczczenia rodzinnych uroczystości takich jak śluby, rocznice czy narodziny.
Wspomniano także o tym, że samorząd gminy przygotowuje ulubioną przez mieszkańców górkę
„Kaśkę” w Parku Miejskim w Strzelcach Op. do zimowych atrakcji tworząc stok
– poprzez dodatkowe naśnieżanie, zabezpieczenie siatką i oświetlenie. Na uwagę zasługuje również
program budowy mieszkań chronionych jakie funkcjonują w Strzelcach Op.. Gala podsumowująca
konkurs „Opolskie dla Rodziny”
– wręczenie nagród i wyróżnień w kategoriach: Opolski Samorząd dla Rodziny, Opolski
Pracodawca dla Rodziny Super Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora miała miejsce w dniu
14 maja.
247

RAPORT O STANIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
2018

•

•

•

•

Kolejnym tytułem zdobytym przez nasz samorząd w 2018r. jest tytuł GMINA NA 5!.
Wyróżnienie przyznane zostało przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie
w dorocznym rankingu jakości obsługi inwestorów. Przyznanie wyróżnienia poprzedzone
było badaniem fachowości korespondencji, które przeprowadzone zostało metodą
„tajemniczego klienta”, w języku polskim i angielskim. Szczegółowa oceniana była także
strona internetowa gminy. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie dobrych praktyk
samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców z użyciem
nowoczesnych mediów. Wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz ogłoszenie
wyników badań poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi
przedsiębiorców miało podczas konferencji zorganizowanej 24 maja w Warszawie.
W uznaniu dotychczasowych, nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie
pomocy osobom bezdomnym, Gmina Strzelce Op. wskazana została przez Opolski Urząd
Wojewódzki jako jednostka samorządu terytorialnego z województwa opolskiego do
zaprezentowania się: na konferencji regionalnej pod honorowym patronatem Minister
Elżbiety Rafalskiej, która odbyła się 19 września 2018r. we Wrocławiu oraz konferencji
centralnej z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która odbędzie się
w Warszawie w listopadzie. Wysoce oceniona została także działalność w zakresie osobom
bezdomnym realizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach
Op., które zarekomendowane zostało do zaprezentowania się podczas wymienionych
konferencji, jako organizacja pozarządowa z terenu woj. opolskiego. Wdrażane przez naszą
Gminę rozwiązania w zakresie osobom bezdomnym, jak i działalność Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich, jako dobra praktyka będą promowane
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność.
Program pomocy osobom bezdomnym”. Dodatkowo, opis działalności na rzecz
bezdomnych realizowanej przez Gminę jak i SPW Barka, jako dobrej praktyki znajdzie się
w publikacji pod tym samym tytułem, która ukazała się drukiem w listopadzie 2018r.
27.09.2018 r. Warszawa (siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego) Gala Sportowa
Polska, Gmina Strzelce Opolskie została wyróżniona tytułem „Budowniczy Polskiego
Sportu” a Burmistrz Strzelec Opolskich tytułem „Lider Sportowej Polski”
VIII edycja Programu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach „Samorząd, który
wspiera MŚP”, laureatem wśród gmin miejsko-wiejskich została Gmina Strzelce Opolskie
zdobywając tytuł „Samorządu, który wspiera MŚP” – odbiór statuetek i dyplomów odbył
się 17.10.2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
25.10.2018 XVIII Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny Stadion” (Kielce). Konferencja
zorganizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej zgromadziła przedstawicieli świata
sportu, klubów piłkarskich oraz podmiotów publicznych odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo imprez sportowych. Tematyka konferencji dotyczyła poprawy
bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej na polskich stadionach. W tym roku
szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków
pirotechnicznych podczas masowych imprez sportowych oraz odpowiedzialności, jaka
w tym zakresie spoczywa na organizatorach. W panelu dyskusyjnym dotyczącym
organizacji i bezpieczeństwa meczów piłkarskich wzięli udział: Prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk oraz były
reprezentant Polski w piłce nożnej Jan Tomaszewski. Zwieńczeniem konferencji była gala
Fair Play, podczas której wręczono wyróżnienia za działalność na rzecz poprawy
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bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. Gmina Strzelce Op. jako jedyna z województwa
opolskiego otrzymała wyróżnienie za inwestowanie w rozwój infrastruktury zwiększającej
bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej.
29.11.2018 Spotkanie podsumowujące cykl konferencji regionalnych pod patronatem
honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność”.
Promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu bezdomności (Warszawa,
siedziba Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). W trakcie konferencji,
miałem zaszczyt odebrać z rąk pani minister Rafalskiej wyróżnienie Dobra praktyka
w zakresie osobom bezdomnym 2018 – przyznane za istotny wkład w rozwój
innowacyjnych form pomocy osobom bezdomnym. W konferencji uczestniczyli także
przedstawiciele strzeleckiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „BARKA” w Strzelcach Op. Informacja nt. realizowanych w Gminie Strzelce
Op. działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, jako przykład dobrej
praktyki zamieszczona została w publikacji „Pokonać bezdomność. Dobre praktyki
w zakresie pomocy osobom bezdomnym” wydanej przez Ogólnopolską Federację na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności, a współfinansowaną przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Teren przy ul. Dziewkowickiej w Strzelcach Op. uznany został najlepszą ofertą
inwestycyjną w województwie opolskim. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, co dwa lata
wybiera najlepsze spośród gminnych ofert inwestycyjnych. Po kilku etapach weryfikacji
wskazano 16 najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Polsce, po jednym w każdym
województwie. W tym roku tytuł "Grunt na Medal" w województwie opolskim przyznano
terenowi przy ul. Dziewkowickiej w Strzelcach Op. Nasza oferta to działka przemysłowousługowa o powierzchni 5,8 ha, której właścicielem jest gmina. Doceniona została m.in. za
dobre położenie komunikacyjne oraz brak jakichkolwiek przeszkód dla uruchomienia
działalności. Wygrana w konkursie pozwala naszej gminie na używanie prestiżowego
tytułu "Grunt na Medal", co jest doskonałą rekomendacją dla Strzelec Op. wobec
potencjalnych inwestorów. Warto przypomnieć, że Strzelce Opolskie po raz drugi wygrały
rywalizację w konkursie "Grunt na Medal". W roku 2014 nagrodzono tym tytułem ofertę
inwestycyjną przy ul. Strzelców Bytomskich (obok ciepłowni).

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc
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