
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
(30 PAŹDZIERNIKA – 27 LISTOPADA 2019 R.) 

FINANSE 
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydane zostały 4 Zarządzenia 

finansowe: 

1) Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu 
gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2019. 

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy 
stanowią konsekwencję Uchwały Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej Uchwałę 
Nr III/19/2018  Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 
r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok. 
Zarządzenie obejmuje: 
 zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 

2019, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z 
dnia 2 stycznia 2019 r., w szczegółowości dochodów i wydatków 
budżetowych,  z podziałem na poszczególne jednostki, 

 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 
i w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych gminy  
Strzelce Opolskie na rok 2019. 

2) Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce 
Opolskie i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Strzelce Opolskie na lata 2020-2023. 

Sporządzony projekt budżetu gminy na rok 2020 ustala następujące planowane 
wartości: 

 DOCHODY      150 400 000,00 zł  
 WYDATKI        162 800 000,00 zł 
 PRZYCHODY    15 265 185,00zł 
 ROZCHODY       2 865 185,00 zł 
 (DOCHODY OGÓŁEM - WYDATKI  OGÓŁEM) - planowany deficyt 

w kwocie:    12 400 000,00zł. 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki 
zaciągane na rynku krajowym do wysokości 12.400.000zł. 



STRUKTURA WYDATKÓW 

BEZPIECZEŃSTWO  
I PORZĄDEK PUBLICZNY:  

 

1 382 500,00 zł  
tj.  0,8% planowanych wydatków 
ogółem 

EDUKACJA 
 

49 018 728,62 zł  
tj.  30,1% planowanych wydatków 
ogółem 

FINANSE  
I RÓŻNE ROZLICZENIA 
 

2 440 000,00 zł  
tj.  1,5% planowanych wydatków 
ogółem 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

12 230 727,88 zł  
tj. 7,5% planowanych wydatków 
ogółem 

ŁAD PRZESTRZENNY, 
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

11 397 000,00 zł  
tj.  7,0% planowanych wydatków 
ogółem 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT  
I REKREACJA 

3 892 049,06 zł  
tj. 2,4% planowanych wydatków 
ogółem 

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
 

6 738 308,96 zł 
tj.  4,1% planowanych wydatków 
ogółem 

RODZINA, POMOC SPOŁECZNA  
I OCHRONA ZDROWIA 
 

54 037 640,00 zł  
tj.  33,2% planowanych wydatków 
ogółem 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
 

7 760 329,70 zł 
tj.  4,8% planowanych wydatków 
ogółem 

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI 
SAMORZĄDOWYMI 
 

13 902 715,78 zł  
tj.  8,5% planowanych wydatków 
ogółem 

W projekcie budżetu zaplanowano: 
 

 

 ŚRODKI FINANSOWE NA GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
IPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

680 000,00 zł 

 ŚRODKI FINANSOWE DLA JEDNOSTEK 
POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

756 407,07 zł 

 ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH 
STRZELECKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO: 

272 860,27 zł 



 ŚRODKI FINANSOWE NA POKRYCIE KOSZTÓW 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARO-
WANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

6 983 819,00zł 

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 

 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego na kwotę 
3.000.000,00zł 

 Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach 
Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie na kwotę 2.600.000,00zł; 

 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. 
Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego na kwotę 2.300.000,00zł. 

 

Zgodnie z wymogiem przepisów ustawy o finansach publicznych, projekt Uchwały 
budżetowej Gminy Strzelce Opolskie przedłożony został Radzie Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Panie i Panowie Radni! 

 Sporządzony projekt budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 w sposób 
wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na 
realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. 

Projekt ten wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi – w formie zestawień 
tabelarycznych, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć 
merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2020. 

3) Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 
2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. 
Zarządzenie obejmuje przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 
207.310,02 zł. 
Zmiany w tym zakresie związane są z bieżącą działalnością, w tym m.in. z: 
 zakupami sprzętu na wyposażenie OSP oraz doposażenie Gminnego Magazynu 

Przeciwpowodziowego (w tym m.in.: zapory przeciwpowodziowe, łóżka 
polowe, plandeki, lampy grzewcze); 

 wypłatą odszkodowania za nieruchomości położone w Strzelcach Opolskich, 
które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Strzelce Opolskie oraz na rzecz 
osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego; 

 wywozem nieczystości stałych oraz pracami porządkowymi na terenie cmentarza 
komunalnego; 

 wypłatą uprawnionym nauczycielom stażystom „świadczeń na start” oraz 
zwiększonymi kosztami dodatków wiejskich (po podwyżek wynagrodzeń 
nauczycieli od września 2019 r.); 

 realizacją bieżących zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

4) Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 listopada 
2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 2.351.907,78 zł, co 
stanowi konsekwencję otrzymanych przez gminę dotacji.  



Największe zwiększenie na kwotę 2.317.513,29 dot. Działu 855 - RODZINA i 
stanowi skutek otrzymanej dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczenia 
wychowawczego 500+. 

Pozostałe zmiany dotyczą Działów: 

DZIAŁ NAZWA KWOTA 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA +18.958,00 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

+481,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -1.966,71 

851 OCHRONA ZDROWIA +500,00 

852 POMOC SPOŁECZNA +16.422,20 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM 

USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

TERMIN  
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

04.11.2019 

 

Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 
21 w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiot zamówienia obejmował dwie części:  
 część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegają- ca na 

adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na 
potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna biblioteka 
oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”;  

 część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, 
polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. 
Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie. 

W postępowaniu udział wzięło 7 firm:  
1. PBMH MODERN-BUD Sp. z o. o. Sp. K., Starokrzepice, 

4 567 000,00 zł 
2. Korporacja BUDONIS Sp. z o. o., Kępno, 4 574 940,00 zł 
3. Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel „Rajbud”, 

Leśnica, 4 476 484,59 zł  
4. Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola, Kędzierzyn-Koźle, 

4 203 744,41 zł 



5. Konsorcjum: Zakład Budowlano-Remontowy Marian Gołąbek; 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDOMUR” Kornelia 
Gołąbek; ul. Gustawa Morcinka 77, 42-714 Lisów, 4 472 206,35 zł 

6. P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak; Strzelce Opolskie, 
4 349 474,81 zł 

7. PS-Projekt Sp. z o. o., Opole, 3 929 150,69 (wykonawca nie 
przystąpił do podpisania umowy). 

Najkorzystniejsza ofertę została złożona przez spółkę PS-Projekt 
z Opola. Niestety wykonawca, już po dokonaniu wyboru, odmówił 
przystąpienia do zawarcia umowy. 
Wobec tego Gmina, zgodnie z przepisami ustawy PZP, dokonała 
wyboru drugiej w kolejności najwyżej ocenionej oferty: Firma 
Inżynierska ALOG z Kędzierzyna-Koźle z ceną  
4 203 744,41 zł. 
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest 
w dniu jutrzejszym -  28 listopada. 

12.11.2019 

 

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 
złotych. 

Przedmiot zamówienia - udzielenie Gminie Strzelce Opolskie kredytu 
długoterminowego, do łącznej wysokości 12.500.000 zł, 
przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
gminy na rok 2019 i spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

W postępowaniu złożona została 1 oferta – oferta Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, z ceną  
1.497.499,96 zł (marża 0,60%, prowizja 0,50%). 
Oferta przyjęta została do realizacji, podpisanie umowy 
planowane jest w najbliższy piątek - 29 listopada. 

INWESTYCJE 

ZADANIA W REALIZACJI 

 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace związane z wymianą lub naprawą 
oznakowania pionowego prowadzone są w miarę występujących potrzeb.  
Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 
64 000 złotych. 

 „Remont wiat przystankowych” – wartość zadania, w ramach którego wykonywane 
są remonty wiat przystankowych w Dziewkowicach i Kadłubie wynosi 15 000,00zł. 

  „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 80 000 złotych. 
W ramach zadania usuwane są uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach. 

 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” – wykonawcą 
zadania jest firma TRANSKOM z Jaryszowa.  
Wartość zadania wynosi 2.148 000 zł.  
W ramach zadania wymieniony zostanie wodociąg, powstanie odwodnienie drogi, 
chodnik a także wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni. 



 „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie” – w ramach zadania 
opracowana zostanie ekspertyza techniczna, która określi stan techniczny obiektu.  
Wykonawcą zadania, którego wartość została określona na 4.305zł będzie firma 
MOSTOPOL z Opola.  

  „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla w Strzelcach 
Opolskich" - opracowanie dokumentacji projektowej”. 
Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy 
bądź rozbudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania do warunków 
zwiększonego ruchu kołowego obejmującej: 
- remont i/lub wymianę nawierzchni bitumicznej, konstrukcji drogi, chodników, 

poboczy itp. po przeprowadzeniu rozpoznania stanu istniejącej nawierzchni oraz 
podłoża gruntowego 

- uporządkowanie i rozbudowę systemu parkowania wzdłuż drogi, 
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu w pasie drogowym 

przebudowywanej drogi, w szczególności rowerzystów i pieszych, 
- dostosowanie drogi do wymogów warunków technicznych, w szczególności 

w zakresie szerokości jezdni, chodników, geometrii jezdni, oznakowania itp. 
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł. 

  „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - opracowanie 
dokumentacji projektowej” - najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła 
firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton z miejscowości Czerwionka-
Leszczyny.  
Umowna wartość zadania to 98 400,00 zł.  

 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” - opracowanie 
dokumentacji projektowej.  
Wartość dokumentacji wyniesie 28 290,00 zł.  
Zadanie realizuje firma Pawła Sylwestrzaka PRONASAN z siedzibą w Tarnowie 
Opolskim.  

Dnia 5 listopada 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich odbyło 
się spotkanie w wykonawcą zadania, na którym zostały omówione przyjęte w 
dokumentacji projektowej rozwiązania funkcjonalne dotyczące zagospodarowania 
Placu Żeromskiego. 

  „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy 
ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” - opracowanie 
dokumentacji projektowej” – wartość opracowywanej dokumentacji to 28 290,00 
zł. 

 „Budowa Domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich” – opracowanie dokumentacji 
projektowej. Wartość dokumentacji wyniesie 42 435,00 zł. 

 „Budowa oświetlenia ulicy Rynek na odcinku od banku Santander do budynku 
Rynek 21 w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej.  
Wartość projektu wyniesie 3 900,00 zł. 

 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 
nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 426 w mieście Strzelce Opolskie”. 



 W ramach zadania powstanie oświetlenie następujących przejść dla pieszych: 
 przejście z Dużego do Małego Parku w ciągu drogi wojewódzkiej 426 – 

ul. Parkowa w Strzelcach Op. 
 przejście przy szpitalu w ciągu dk 94 - ul. Opolska w Strzelcach Op.  
 przejście przy sądzie w ciągu dk 94 – ul. Opolska w Strzelcach Op.   
 przejście przy sklepie Neonet w ciągu dk 94 – ul. Opolska w Strzelcach Op.  
 przejście przy barze „Na Opolskiej” w ciągu dk 94 – Opolska w Strzelcach Op. 
Wartość zaplanowanych do wykonania robót wynosi: 104 600,00 zł.  

  „Budowa oświetlenia w dużym parku od ul. Kozielskiej do istniejącego 
oświetlenia przy dużym stawie w Strzelcach Opolskich” –zadanie zrealizuje firma 
EL – Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
Wartość zadania, w ramach którego powstanie 8 latarni, wyniesie 36 500,00 zł. 

  „Budowa oświetlenia ul. Przyjaznej w Strzelcach Opolskich” – zadanie 
polegające na ustawieniu dwóch punktów świetlnych zrealizuje firma EL – Seco Sp. 
z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
Wartość zadania wyniesie 12 850,00zł. 

  „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa Warmątowice” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania instalacji elektrycznych 
w pomieszczeniach sołeckich. 
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie zadania, opiewającą na kwotę 10 000,00 zł, 
złożyła firma EL – Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

 „Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej obejmująca zakresem ścieżkę w małym 
parku, od ulicy Blokowej do mostku. 
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie dokumentacji złożyła firma SEWI Sebastian 
Raudzis, Sebastian Wilisowski Spółka Jawna z Opola. 
Wartość zadania 25 584,00 zł. 

 „Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  
Umowę zawarto z Heleną Burczek, przedsiębiorcą prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą: Hb_Design Biuro Projektowe w Strzelcach Opolskich. 
Umowna wartość dokumentacji wyniesie 2 000,00 zł. 

 „Remont pomieszczeń na poddaszu w Centrum Kultury w Szczepanku” – 
zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo- Budowlane Mateja Piotr z siedzibą 
w Szczepanku. 
Zakres zadania obejmuje roboty remontowe (wykończeniowe) w pomieszczeniach 
na poddaszu o powierzchni użytkowej 172 m², między innymi: wykonanie tynków, 
malowanie ścian, naprawy elementów drewnianych oraz wykonanie podłóg z paneli 
podłogowych i płyt OSB. 
Panele podłogowe i płyty OSB sołectwo Szczepanek otrzymało dzięki staraniom pani 
Sołtys od firmy Kronospan. 
Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres zadania wyniesie 24 900,00zł. 



  „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura – 
budowa układu komunikacyjnego (etap I)” – zadanie realizuje Przedsiębiorstwo 
Handlowo- Usługowe TRANSKOM z Jaryszowa. Wartość inwestycji wynosi 
885 600 zł. 
W zakres zadania wchodzi: 
 budowa drogi wewnętrznej, szer. 5,0 m, dł. całkowitej 112,0 m i  pow. 580,5 m2,  
 budowa odwodnienia,  
 budowa zjazdu z ul. Bocznicowej, 
 budowa 39 miejsc postojowych wzdłuż planowanej drogi, 
 budowa chodników o łącznej pow. 301,5 m2, 
 wykonanie oświetlenia ulicznego (7 słupów oświetlenia ulicznego). 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

 „Przeglądy okresowe dróg” - przegląd roczny.  
Wykonawcą zadania było Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa 
Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy.  
Wartość zlecenia wyniosła 13 164,69zł.  
W ramach zadania wykonano przeglądy dróg o łącznej długości ok. 130km. 

 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – 
odmulenie dna rowów – wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  
Wartość wykonanych robót wynosi 23 500,00zł.  
Odmulono rów A3 na odcinku ok. 200mb w rejonie ul. 1-Maja i ul. Szpitalnej w 
Strzelcach Opolskich. 

  „Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego - Suche Łany” – wykonawcą 
zadania była firma Transkom z Jaryszowa.  
Wartość zadania, które realizowane było w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 
27 890,25 zł. 

  „Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie” - wykonawcą 
zadania realizowanego w ramach środków pochodzących ze Strzeleckiego Budżetu 
Obywatelskiego a także Funduszu Sołeckiego była firma GLOBETTER Adam 
Pandel z Czarnocina.  
Wartość wykonanych robót wynosi 66 179,70 złotych. W ramach zadania wykonano 
chodnik z kostki betonowej o długości ok. 145 mb i szerokości 2m. Wzdłuż chodnika 
ułożono ściek uliczny z kostki brukowej betonowej. 

 „Remont dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin” – wykonawcą zadania była 
firma P.H.U. Ben-Bud z Osieka.  
Na wykonanie zadania przeznaczono 250 000 zł. W ramach zadania utrwalono 
nawierzchnie dróg gminnych o łącznej powierzchni przekraczającej 9 600m2. 

  „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy 
ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich” - zadanie wykonała firma Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość zadania, 
w ramach którego powstało 9 punktów świetlnych, wyniosła 44 800,00 zł. 

  „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie” – zadanie wykonała firma Elektro-
Kraft z Centawy.  



Wartość inwestycji w ramach której powstały 3 punkty świetlne wyniosła 
21 967,80zł.  

 „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” – wykonawcą zadania była 
firma EL-SECO ze Strzelec Opolskich. W ramach inwestycji zainstalowano 3 ledowe 
punkty świetlne. 
Wartość zadania wyniosła 19 926,00 zł. 

 „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” – zadanie wykonała firma EL – 
SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Wartość inwestycji wyniosła 35 424,00 zł. 
W ramach inwestycji zainstalowano 6 ledowych punktów świetlnych. 

 „Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w sołectwie Kadłub Piec” – zadanie 
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.  
Wykonawcą robót  była firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba. 
Wartość zadania wyniosła 20 480,00 zł. 

 „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe - etap II – umowna wartość 
zadania, którego realizatorem była firma SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla, 
wyniosła 100 000 złotych. 

 „Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni 
miejskiej w Strzelcach Opolskich”. 
Zadanie obejmowało budowę dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżką 
pieszorowerową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem ulicznym a także sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenach po Zieleni Miejskiej.  
W ramach części drogowej wykonano nowe drogi o szerokości jezdni 5,0 m 
o łącznej długości ok. 1 140 m.  

W strefie osiedlowej wzdłuż jednej strony jezdni powstały chodniki natomiast 
wzdłuż drugiej strony jezdni miejsca postojowe.  

W strefie dojazdowej od strony ul. Szpitalnej wzdłuż jednej strony jezdni 
ścieżka pieszo-rowerowa  szerokości 3,0 m i długości ok. 400 m, a po przeciwnej 
stronie miejsca postojowe. 

Przebudowano także odcinek ulicy Ligonia. Wszystkie ulice zostały wyposażone 
w oświetlenie uliczne w technologii LED (37 nowych latarni ulicznych) oraz 
kanalizację deszczową. 

W ramach części instalacyjnej budowa objęła wykonanie sieci wodociągowej dł. 
ok. 1 550 mb, a także sieci kanalizacji sanitarnej długości ok 1 100 mb. 

Wartość zadania wyniosła 5 498 100,00 zł (w tym sieci wod-kan: 1 097 801,25zł). 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 
2 013 228 zł. 

19 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie, zrealizowanej  w ramach  ww. 
zadania nowej drogi - ul. Miodowej. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 



 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

14.11.2019 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej działką nr 1041 z 
mapy 6 o pow. 0,2394ha. 
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży objęta jest umową 
dzierżawy zawartą do 29 lutego 2020r.  
Zgodnie z obowiązującą „Zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi 
Kadłub”, działka nr 1041 znajduje się na terenie oznaczonym, jako 
zieleń łęgowa. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8.000 zł. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona 
jest z podatku VAT. 
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało 
wpłacone żadne wadium, co oznacza,  iż z uwagi na brak osób 
chętnych do nabycia nieruchomości  przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – II ustny 
przetarg nieograniczony, na dotychczasowych warunkach – 
z ceną wywoławczą 8.000 zł. 

15.11.2019 
 

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 
o pow. 0,0191ha. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów, teren na 
którym położona jest działka nr 296/1 przeznaczony jest pod drogę 
wewnętrzną. 
Wyznaczona do sprzedaży nieruchomość obciążona jest                     
na czas nieokreślony odpłatną służebnością drogi koniecznej na 
rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 297 oraz 
nieodpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego 
właściciela i posiadacza działek nr 298 i nr 299. 
Przetarg  ograniczony był do właścicieli sąsiednich 
nieruchomości obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr 299, gdyż 
jedynie właściciele tych działek korzystają z przedmiotowej 
nieruchomości. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 24.500 zł                      
(+23% VAT). 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości                      
I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – II ustny 
przetarg ograniczony, na dotychczasowych warunkach – z ceną 
wywoławczą 24.500 zł (+23% VAT). 



20.11.2019 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 
stanowiącej działkę nr 235/5 z mapy 1 o pow. 0,3911ha. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka, 
nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi podstawowe, usługi turystyki, usługi 
rzemiosła i budynki magazynowe - uzupełniające się 
w dowolnych proporcjach lub występujące samodzielnie.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 170.000zł netto                      
(+23% VAT).  
W oznaczonym terminie wskazanym  w ogłoszeniu, nikt nie wpłacił 
wymaganego wadium, zatem III ustny przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – IV 
ustny przetarg nieograniczony, z ceną wywoławczą obniżoną do 
kwoty 120.000 zł netto (+23% VAT). 

21.11.2019 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych 
w Strzelcach Opolskich, pomiędzy ulicami Nowowiejską i 
Pogodną. 

Lp. Nr działki, powierzchnia cena wywoławcza 
1. 5136/1 z mapy 1  

pow. 0,1237 ha 
 

110.000 zł + 23% Vat 

2. 5136/2 z mapy 1  
pow. 0,1239 ha 
 

110.000 zł + 23% Vat 

3. 5136/3 z mapy 1  
pow. 0,1238 ha 
 

110.000 zł + 23% Vat 

4. 5136/4 z mapy 1  
pow. 0,1238 ha 

110.000 zł + 23% Vat 

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie 
Nowej Wsi, działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości,                   
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – IV 
ustny przetarg nieograniczony, na dotychczasowych warunkach 
– z cenami wywoławczymi 110.000 zł + 23% VAT. 

PRZETARGI OGŁOSZONE 



08.01.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza 
Wielkiego, obejmującej działki nr 5140/4, nr 5140/5 i nr 3172/75 
z mapy 15 o ogólnej pow. 0,9803ha.   

W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona                               
do sprzedaży nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 
usługową.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł netto               
(+ 23% VAT)  

 Wynikiem negatywnym - z uwagi na brak zainteresowanych - zakończył się 
ogłoszony na dzień 30 października II ustny przetarg nieograniczony na najem 
garażu (o powierzchni użytkowej 21,82m2), położonego w Strzelcach Op. przy ul. 
B. Chrobrego 3A. 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu 
wynosiła 5,50zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem, jak i prowadzony aktualnie remont 
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, celem zapewnienia bezpieczeństwa i swobody dojazdu,  postanowiłem o 
czasowym wstrzymaniu się z ogłaszaniem kolejnego przetargu na najem 
obiektu. 

 Dokonano wyboru oferty na najem lokalu użytkowego nr 3 w Regionalnym 
Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Opolskiej 46B. 
Na ogłoszone zaproszenie zostały złożone 2 wnioski. 
Obydwa wnioski spełniały warunki określone w Regulaminie Regionalnego 
Inkubatora Przedsiębiorczości.  
Spośród złożonych wniosków, pozytywnie rozpatrzony został wniosek Pana 
Łukasza Migot. 
Firma Pana Migot nie posiada ugruntowanej pozycji na rynku pracy, RIP 
poprzez swoją ofertę wspomoże młodego przedsiębiorcę, co stworzy fundamenty 
do rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. 
Umowa najmu zawarta została z dniem 31 października 2019r. 

 Nieskutecznym – z uwagi na brak zainteresowanych (w wyznaczonym terminie, 
do dnia 25 listopada, nikt nie dokonał wpłaty wymaganego wadium) okazał się 
ogłoszony na dzień dzisiejszy (27 listopada) I ustny przetarg nieograniczony na 
najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym  w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Krakowskiej 32-34. 

Lokal składa się z 5 pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 85,04m2 Do 
lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 10,77m2 .  

W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa, niekolidująca z 
funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.  

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 
wynosiła 15zł + 23% VAT. 

 Zarządzeniem Nr 219/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 listopada 



zmieniony został Regulamin cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich. 
Wprowadzona zmiana związana jest z wnioskiem Prokuratury Rejonowej 
w Strzelcach Opolskich, która wskazała na wadliwość istniejącego 
w dotychczasowym regulaminie zapisu dotyczącego zakazu spożywania alkoholu na 
terenie cmentarza. Kwestia ta jest uregulowana w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi więc istniejący zapis stanowi 
w opinii prokuratury powielenie normy ustawowej. 
W nowym zmienionym Zarządzeniu wprowadzony został zapis w brzmieniu  
„Na terenie cmentarza zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwym”. 

Jednocześnie do Regulaminu wprowadzony został zapis dotyczący utworzenia 
nowej kwatery miejsc pochówków w grobach murowanych wielournowych. 

Jednocześnie kolejnym Zarządzeniem - Zarządzeniem Nr 220/2019 z dnia 
22 listopada ustalony został cennik opłat na cmentarzu komunalnym w 
Strzelcach Opolskich – wprowadzona została pozycja dotycząca rezerwacji i 
miejsca pod grób murowany wielournowy.  

FUNDUSZE POMOCOWE 
 14 listopada Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o dofinansowanie – 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza - zadania pn:  „Zatrzymać 
SMOG II - program ochrony powietrza w Gminie Strzelce Opolskie”. 
Druga edycja projektu, którego celem jest ograniczenie emisji pyłu PM10 
i dwutlenku węgla w naszej gminie została zaplanowana na lata 2020-2022. 
W projekcie uczestniczyć będzie 46 nieruchomości z terenu całej gminy, w których 
zaplanowano wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne. 
W ramach realizacji projektu zaplanowano montaż: 15 kotłów gazowych, 13 pomp 
ciepła wraz z 12 instalacjami fotowoltaicznymi, 12 kotłów na biomasę i 4 kotłów 
na ekogroszek V Kl. 

Koszt całkowity projektu wyniósł 1 256 700zł, z czego wnioskowane 
dofinansowanie: 427 278,00zł. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020r. 

W okresie grudzień 2019 - styczeń 2020r. przeprowadzone zostaną audyty 
energetyczne wszystkich zgłoszonych do naboru nieruchomości.  

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
 Trwa trzecia ostatnia w tym roku mobilna zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych na terenie gminy. 
 15 listopada br., w ramach zajęć edukacyjnych, Punkt EKO BOX odwiedziła 

kolejna - ostatnia w tym roku grupa uczniów, tym razem z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kadłubie. 
Uczniowie klas V i VIII dowiedzieli się jak działa system gospodarowania odpadami 
oraz jakie zasady segregacji odpadów obowiązują na terenie gminy Strzelce 
Opolskie. 



 W listopadzie zostało do mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie wysłanych 375 sms-
ów przypominających o obowiązku dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - za m-c październik 2019r. 

Również w listopadzie wysłano 776 upomnień za okres od lipca 2019 do 
września 2019 wzywających do uregulowania należności z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 123.878 zł. 

 Operator Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie 
zwrócił się z prośbą o doposażenie kontenera wagowego znajdującego się na PSZOK 
w klimatyzator.  
(w okresie letnim wysoka temperatura w kontenerze wpływa niekorzystnie na 
pracowników oraz sprzęt komputerowy). 
Uznając wniosek za zasadny, przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy 
zamówienia, w wyniku której został wyłoniona została firma KK-KLIMA Grzegorz 
Kauczor i Piotr Kauczor Spółka Cywilna  z Kędzierzyna-Koźla. 
Urządzenie dostarczono i zamontowano w dniu 19 listopada; wartość zamówienia to 
3 890,00 zł brutto. 

PLANOWANIE 
I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 1 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
ogłoszony został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej” uchwalony przez Radę Miejską w 
Strzelcach Opolskich dnia 25 września 2019 r. (Uchwała Nr XIV/141/2019) 
Plan ten wszedł w życie dnia 1 listopada 2019 r. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
 Gmina Strzelce Opolskie wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie na zadanie dot. 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie 
(2 427,60zł). 
Planowana ilość odpadów do unieszkodliwienia wyniosła 4,24Mg. 
Całe zadanie zostało wycenione na 3 468,00zł.  
Po otrzymaniu promesy, Gmina ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy. 
Złożona została jedna oferta na kwotę 17 340zł. Przetarg został unieważniony, 
ponieważ oferta znacznie przewyższała wycenę zadania.  
Następnie wystąpiono do trzech firm z prośbą o złożenie oferty. Oferty złożone 
również przewyższały wycenę zadania. 
W związku z tym, nie wyłoniono wykonawcy na zadanie a Gmina zmuszona była 
zrezygnować z przyznanego dofinansowania. 

 W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania informacyjno-
edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod 
nazwą „Ekologika””, zakończono następujące zadania: 
1. Kampania edukacyjna zapobiegająca nieprawidłowemu 

zagospodarowaniu odpadów na terenie gminy Strzelce Opolskie.  
 Akcja była skierowana do dzieci i młodzieży, zarządców budynków 
wielorodzinnych z terenu gminy oraz seniorów.  
Kampania odbyła się w dniach od 17.10.2019 r. do 31.10.2019 r. 



Z każdej placówki oświatowej (Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Liceum) 
została wytypowana przez Dyrektora 1 klasa wraz z opiekunem (nauczycielem), 
dla której zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjno – informacyjne Łącznie 
zostało przeszkolonych 755 osób. 
Prowadzącym spotkania z dziećmi i szkolenia dla seniorów był Pan Marek 
Łabno, natomiast szkolenie dla zarządców prowadził Dr inż. Krzysztof Ważny. 

2. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką 
odpadami. 
 Prace terenowe prowadzone były od początku lipca do końca 
października 2019 r., na obszarze całej gminy Strzelce Opolskie. Wyniki 
przeprowadzonych badań przekazano w listopadzie 2019 r.. opracowano 
również bazę danych, która w sposób szczegółowy przedstawia preferencje 
mieszkańców związane z gospodarką odpadami, a także źródła ogrzewania z 
dokładnością do każdego odwiedzonego domu/mieszkania. 
Zadanie edukacji zakładało przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej 
"door to door" popularyzującej wśród mieszkańców wiedzę z zakresu 
obowiązujących w gminie zasad segregacji odpadów oraz zakazu ich spalania. 
Wykonawca przeprowadził ekoedukację w 98% budynków 
wielorodzinnych oraz w 91% budynków jednorodzinnych na terenie całej 
Gminy. 

Efekty przeprowadzonej ekoedukacji: 

1. przeprowadzone prace terenowe pozwoliły na podniesienie świadomości 
proekologicznej wśród mieszkańców, szczególnie w zakresie nowego sposobu 
segregacji odpadów (zwłaszcza w zakresie zmian jakie nastąpiły po 1 lipca 2019 
r.). 

2. Wykonawca, realizując prace terenowe spotkał się z problemami mieszkańców, 
które dotyczą przede wszystkim odpadów BIO, z którymi mają wielki problem. 
Cześć mieszkańców nie chce kompostownika, ze względu na niewystarczającą 
ilość miejsca na terenie swojej posesji, działki. 

3. Ekoedukatorzy dotarli do prawie 10 tysięcy gospodarstw domowych na terenie 
całej gminy. 

4. W trakcie prac terenowych mieszkańcy byli doszkalani nt. sposobu segregacji 
(wiele wątpliwości związanych z nowym systemem gospodarki odpadami w 
gminie zostało wyjaśnionych podczas bezpośredniej rozmowy). 
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych. 

OŚWIATA 
 8 listopada 2019 roku Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o przyznanie 

dofinansowania z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 „Maluch+” edycja na rok 2020, z przeznaczeniem na funkcjonowanie 
miejsc utworzonych w strzeleckim żłobku z udziałem wcześniejszych edycji 
programu. 

Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia 
konkursu”. 



 7 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 
zgłoszonych zostało do programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program dający szkołom dostęp do szybkiego, 
bezpłatnego i bezpiecznego Internetu w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
której operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. 
Dzięki OSE: 
 szkoły zostaną wyposażone w bezpłatny szerokopasmowy dostępu do Internetu 

o prędkości 100/100 Mb/s; 
 podniesiony zostanie poziom kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli 

w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 uczniowie dzięki profesjonalnym usługom zabezpieczającym otrzymają dostęp 

do bezpiecznego i przyjaznego internetu. 
Przyłączenie do sieci OSE nie wymaga nakładów finansowych po stronie 
samorządu. 

 7 listopada br. w hali sportowej przy ulicy Kozielskiej odbył się występ solistów z 
Ukrainy – Europa dialogu tworzona głosem i zapisana w piosence. W trakcie 
imprezy zaprezentowali się również uczniowie z szkół podstawowych nr 1 i nr 2 
w Strzelcach Opolskich. 
Imprezę zorganizowaną przez PSP Nr 1 i Nr 2 w Strzelcach Op. wsparła Honorowa 
Konsul Ukrainy. 

 9 listopada 2019 roku rozegrany został  Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców  z okazji Święta Niepodległości.  
W turnieju, zorganizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz SK 
PIAST w Strzelcach Opolskich, udział wzięły również drużyny z Holic. 

 14 listopada 2019 roku w ramach obchodów odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz projektu „Strzeleckie nie hejtuje” w sali widowiskowej SOK 
w Strzelcach Opolskich odbył się II Gminny Festiwal Pieśni Wartościowej 
i Patriotycznej. 
Tytuł „Najlepszego chóru festiwalu” zdobył chór Zespołu Placówek Oświatowych w 
Kalinowicach.  
Organizatorem imprezy był Zespół Placówek Oświatowych w Suchej. 

 W dniach 18-20 listopada 2019 roku 2 pracowników Gminnego Zarządu Obsługi 
Jednostek w Strzelcach Op. wzięło udział w pierwszym z pięciu szkoleń w ramach 
projektu „Vulcan kompetencji w Opolskich samorządach” dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

 Na dzień 29 listopada zarządzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 
w Strzelcach Opolskich na kadencję 2019-2021.  
Skład nowej Rady winien być zatwierdzony do dnia 5 grudnia 2019 r. 

 Zuzanna Światły – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach 
Opolskich uzyskała – decyzją Zarządu Województwa Opolskiego – stypendium 
w ramach programu „Wspieramy najlepszych III”. 

 22 listopada 2019 roku na pływalni CRWiS „Strzelec” odbyły się Międzyszkolne 
II Amatorskie Zawody Pływackie, które stanowiły podsumowanie programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 



Zadanie to prowadzone było przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu dla dzieci 
z klas I-III szkół podstawowych, w okresie od marca do grudnia 2019 roku. 
Łączny koszt zadania to kwota 200.105,00 złotych, w tym wkład własny gminy 
w wysokości 98.185,00 złotych. 

 W związku z pismem Stowarzyszenia Nasza Rozmierka z dnia 19 lipca 2019 r., 
w którym wyraziło wolę prowadzenia szkoły i przedszkola w Rozmierce, 
zorganizowane zostały dwa spotkania (19 września i 31 października 2019), z 
udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia, Zastępcy Burmistrza Strzelec 
Opolskich i przedstawicieli Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. 

Szkolnictwo podstawowe w gminie Strzelce Opolskie prowadzone jest 
w dwóch formach tj. jako szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Strzelce 
Opolskie oraz jako niepubliczne szkoły podstawowe prowadzone przez 
stowarzyszenie (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku). 

POMOC SPOŁECZNA 
 7 listopada odbył się końcowy odbiór wyremontowanego dachu budynku przy 

ul Parafialnej w Strzelcach Opolskich, w którym swoją siedzibę ma klub 
Senior+.  
Dach poważnie ucierpiał podczas tegorocznych wiosennych huraganów i konieczna 
była jego naprawa. 
Koszt zadania wyniósł 201 204,00 zł. 
Wykonawcą zadania byłą firma Dekarstwo-Ciesielstwo Krystian Augustyn 
z Wierchlesia.  

 W dniu 17 listopada 2019 r. obchodzony był III Światowy  Dzień Ubogich – 
święto ustanowione przez Papieża Franciszka.  
W Strzelcach Opolskich, przy współudziale Gminy, obchody tego święta 
zorganizowały instytucje wchodzące w skład Partnerstwa Lokalnego. 
W Kościele Św. Wawrzyńca odbyła się uroczysta msza św., po której odbyło się 
spotkanie integracyjne przed Ratuszem. 
Wszyscy chętni mogli skorzystać z poczęstunku w formie grochówki, kawy, herbaty 
i ciasta. 
Potrzebującym wydawana byłą również ciepła odzież zimowa.  
Można było zbadać poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze. Były także 
uruchomione punkty informacyjne: m. in. ZUS, PUP, PCPR, Policji. 

W spotkaniu wzięło udział bardzo wielu mieszkańców, co przyczyniło się do 
zwrócenia uwagi na potrzeby i pomoc innym osobom, które wymagają wsparcia. 

 21 listopada obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego.  
Z tej okazji, w tutejszym Ratuszu odbyło się spotkanie z pracownikami Ośrodka 

Pomocy Społecznej  i Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Op. 
W trakcie spotkania, najlepsi, wyróżniający się pracownicy tych instytucji zostali 
nagrodzeni. 

ROLNICTWO 
 Z dniem 29 listopada 2019 roku dobiegła końca procedura szacowania strat 

spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych.  



Po weryfikacji zgłoszeń w terenie, Komisja z gminy Strzelce Opolskie dokonała 
oględzin i sporządziła protokoły szacowania strat, które zostały przekazane do 
weryfikacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a następnie oddane rolnikom. 
Ze złożonych 283 wniosków sporządzono protokoły na mocy których producenci 
rolni mogli starać się o rekompensaty strat spowodowanych przez niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne składając wniosek w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
Zgodnie z szacunkowymi danymi łącznie producenci rolni otrzymali lub mają 
otrzymać w roku 2020 rekompensaty w kwocie przekraczającej 2,5 mln zł. 

 W związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, 
prowadzona jest  inwentaryzacja ilości w/w odpadów znajdujących się na 
terenie gminy. 
Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzona zostanie analiza, czy gmina 
Strzelce Opolskie spełnia wymogi oraz kryteria ustalone przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W związku z powyższym, rolnicy z terenu gminy Strzelce Opolskie, którzy 
posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, 
opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, proszeni są o wypełnienie do dnia 
29 listopada 2019 r. stosownego formularza. 

 Na poniedziałek 2 grudnia planowana jest cykliczna narada z sołtysami gminy 
Strzelce Opolskie. 
Podczas spotkania zostaną przedstawione bieżące zagadnienia dotyczące 
funkcjonowania sołectw, rozliczenia funduszu sołeckiego, a także realizacja planu 
rozwoju dróg lokalnych oraz innych inwestycji na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

 W dniu 19 listopada rozpoczęła się w Referacie Rolnictwa kontrola wewnętrzna 
dotycząca realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za lata 2018 i 2019. 
Przedmiotem kontroli, która potrwa do 20 grudnia jest realizacja procedur i zapisów 
ustawy o funduszu sołeckim. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 15 listopada na Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej w Strzelcach rozegrany 

został  XV Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych Domów 
Samopomocy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. 

Celem imprezy było dostarczenie niepełnosprawnym zawodnikom radości płynącej 
z rywalizacji, podkreślanie zasady fair play oraz  zapewnienie możliwości rozwijania 
i pokazywania społeczeństwu sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. 

W turnieju udział wzięło 12 drużyn (60 zawodników) wraz z opiekunami 
i terapeutami. 

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach takich jak: slalom między słupkami 
(prowadzenie laską Ringo), pchnięcie piłką lekarską (3 kg), tor przeszkód, piramida, 
strzał nogą piłki do celu, bieg sztafetowy 5x50m. 

Nad poprawnością zawodów oraz podliczaniem punktów czuwał sędzia główny - 
Aleksander Januszkiewicz. 



Zwycięska okazała się drużyna z Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sowczycach, drugie miejsce zajął ŚDS Namysłów, zaś miejsce trzecie przypadło 
gospodarzom - ŚDS Strzelce Opolskie. 

Imprezę wspierało 28 wolontariuszy z PSP Nr 1, Nr 2 i Nr 4  w Strzelcach 
Opolskich. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego: 
 Zgodnie z planem, w dniu 5 listopada przeprowadzone zostało szkolenie 

obronne kadry kierowniczej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 Zakończone i oddane zostały n/w zadania: 

 termomodernizacja – wykonanie docieplenia elewacji obiektu OSP 
Szymiszów – 116.820,00 zł  

 wykonanie komina (kotłowni) w obiekcie remizy OSP Rozmierz – 19.063,77 
zł. 

Aktualnie realizowane są: 
 modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie Etap III – Wymiana 

pokrycia dachu – 69.600,00 zł. 
 wymiana pokrycia dachu wieży obiektu remizy OSP Rożniątów – 3.300,00 zł. 

 W dniach 15 – 18 listopada w Gminie Strzelce Opolskie przebywała 
delegacja strażaków z partnerskiej Tyśmienicy na Ukrainie, na czele z p. 
Tetianą Hradiuk – Przewodniczącą Rady Rejonu Tyśmienica. 

W trakcie wizyty goście zostali serdecznie przyjęci przez OPS Kadłub 
i Grodzisko, była sposobność do wymiany doświadczeń, prowadzone były 
rozmowy o przyszłej współpracy strażackiej.  

Wizyta ta była również okazją do przekazania strażakom z Ukrainy 
samochodu  specjalnego, pożarniczego, marki STAR P 244L, rok produkcji 
1984. Wraz z samochodem przekazano im również drobny sprzęt i wyposażenie. 
Oficjalne przekazanie samochodu miało miejsce 18 listopada. 

Samochód, dotychczas użytkowany przez OSP Osiek posłuży teraz 
Drugiemu Państwowemu Oddziałowi Pożarniczo-Ratunkowemu miasta 
Tyśmienica. 

 Zakończona została procedura związana z zakupem samochodu marki Volvo  
dla OSP Kalinowice o wartości 760.000,00 zł (w tym 370.000,00 zł z budżetu 
Gminy Strzelce Opolskie)  
Przekazanie samochodu jednostce miało miejsce w minioną sobotę 23 listopada, 
podczas uroczystego apelu.  

 22 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP.  
Poruszane były m.in. takie tematy jak: przygotowanie do kampanii sprawozdawczej 
OSP, rocznej narady OSP, okresu zimowego, zabezpieczenia XXX Biegu im. 
E. Ferta i Świąt Bożego Narodzenia 

 Dokonano wyboru nowego Prezesa OSP Strzelce Opolskie. Zarząd na w/w 
funkcję powołał dh Pawła Kapicę.   



KULTURA 
WAŻNIEJSZE IMPREZY/WYDARZENIA KULTURALNE 

 
2.11.2019 Ewa Uryga i Darek Ziółek – koncert „Małe Laboratorium”,                    

w ramach V Festivalu Strzeleckie Ogrody Jazzowe (C@fe Kultura) 
 

8.11.2019 Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Fronczaka (C@fe Kultura). 
Wystawa prezentowana będzie do końca roku.  
 

9.11.2019 „Wady i Waszki” – program kabaretu Hrabi (sala 
Widowiskowa) 
 

10.11.2019 „Pojedynek” - spektakl Teatru Korez  (sala widowiskowa) 
 

11.11.2019 „Harry Potter”  - Gra terenowa i spektakl  w ramach projektu 
Miejska dżungla naszych filmowych marzeń (plener) 
 

14.11.2019 Bernard Maseli i Janusz Grzywacz – „Małe Laboratorium” – 
koncert w ramach V Festivalu Strzeleckie Ogrody Jazzowe (C@fe 
Kultura). 
 

15.11.2019 Kino  Nowe Horyzonty - seanse dla szkół (sala widowiskowa) 
 

17.11.2019 Kino Visa  - seanse „Farmageddon”, „Był sobie pies”, „Ukryta 
gra”, „1800 gramów”, „Proceder” (sala widowiskowa) 
 

19.11.2019 „Dubaj – królestwo na piasku” - spotkanie z podróżnikiem 
Piotrem Kowalczykiem. 
 

21.11.2019 Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem  (C@fe Kultura) 
 

22.11.2019 49. Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek – 
Przegląd Ogólnopolski (sala widowiskowa)  
 

29.11.2019 Wernisaż wystawy poplenerowej Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego „GÓRA ŚW. ANNY 2019”. (Kawiarnia Cafe 
Kultura). 
 

 
 
 
 
 

SPORT 
 Znaczące zwycięstwa odnosi w ostatnim czasie ZAKSA Strzelce Opolskie. 

Siatkarze ze Strzelec pokonali kolejno: Mickiewicz Kluczbork 3:0, SMS Spałę 
3:1 i w ostatnią sobotę LUK Politechnikę Lublin 3:0.  
Nasza drużyna znajduje się obecnie na 2. Miejscu tabeli Krispol1Ligi.  
Warto podkreślić, iż ZAKSA Strzelce Opolskie wygrała ostatnie 3 mecze bez 
wsparcia siatkarzy z PlusLigi. 



Kolejny mecz ZAKSA rozegra 7 grudnia. Jej rywalem będzie wówczas BBTS 
Bielsko-Biała.   
Będzie to ostatnia w tym roku szansa, by zobaczyć drużynę ZAKSY Strzelce 
Opolskie w hali przy Kozielskiej.  

 16 - 17 listopada upłynęły w Strzelcach Opolskich pod znakiem zmagań 
szachowych.  

W sobotę 16 listopada rozegrano u nas dwa turnieje rangi mistrzowskiej, które 
zorganizował Referat Sportu i Rekreacji, wspólnie z Opolskim Związkiem 
Szachowym: 

1. Mistrzostwa Województwa Opolskiego Juniorów w Szachach. 
Mistrzostwa zgromadziły  aż 74 zawodników z kilkunastu klubów. Bardzo 
dobrze spisali się młodzi zawodnicy „Strzelca” Strzelce Opolskie, którzy zdobyli 
aż 4 medale. 

2. Mistrzostwa Województwa Opolskiego Seniorów w Szachach. 
Mistrzostwa seniorów w grze błyskawicznej miały charakter „open” dla 
graczy z całej Polski.  
Sponsorem mistrzostw seniorów była spółka Adamietz, która ufundowała 
atrakcyjne nagrody. 

Kolejne szachowe wydarzenie - IX Memoriał Franciszka Prochownika miało 
miejsce w niedzielę 17 listopada.  

W Turnieju, który miał jednocześnie rangę Mistrzostw Województwa Opolskiego w 
szachach szybkich udział wzięło 57 szachistów.  
Organizatorem memoriału był Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich we współpracy 
z Opolskim Związkiem Szachowym oraz rodziną Franciszka Prochownika. 
Szczegółowe informacje nt. ww. imprez dostępne są na stronie internetowej 
www.strzelceopolskie.pl 

SPRAWY RÓŻNE 
 W dniu 31 października 2019r. do Urzędu Miejskiego wpłynął sporządzony 

przez zarządy spółek SWiK Sp. z o.o. oraz PUKiM Sp. z o.o. harmonogramem 
działań i czynności planowanych, w ramach procedury połączenia ww. spółek 
komunalnych. 
Z przedstawionego dokumentu wynika, iż w spółkach rozpoczęto I fazę 
czynności przygotowawczych połączenia spółek (tzw. fazę menadżerską),  w 
ramach której wyznaczono orientacyjny termin do 30 listopada br. (nie później niż 
do 31 grudnia) na przygotowanie informacji o stanie księgowym łączących się 
spółek. 
W dniu 25 listopada 2019 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
podjęto uchwałę w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki 
Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia 
Spółek, zgodnie z art. 503¹Kodeksu Spółek Handlowych. 
Kolejnymi czynnościami w ramach I fazy przygotowawczej będą kolejno: 
1) przygotowanie projektu uchwał o połączeniu spółek, 



2) przygotowanie projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (SWiK), 
3) sporządzenie planu połączenia w formie pisemnej i dokonanie w tym celu 

uzgodnień pomiędzy zarządami łączących się spółek, w tym ustalenie: 
 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej PUKiM na udziały Spółki 

Przejmującej SWiK, 
 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej SWiK, 
 dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej SWiK uprawniają do 

uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej. 
INNE WYDARZENIA 

 
 
04.11.2019 Szkolenie obronne (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.) 
05.11.2019 Spotkanie dotyczącej Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  

(Opole, Filharmonia Opolska)  
Pierwsza edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) będzie 
obejmowała lata 2020-2022. W tym czasie sołectwa, za 
pośrednictwem urzędów gmin, będą mogły ubiegać się o dotację na 
realizację ich lokalnych projektów związanych m.in. z promocją 
i rozwojem obszarów wiejskich oraz z aktywizacją środowisk 
lokalnych. Każde z ponad tysiąca sołectw w województwie może 
otrzymać 5 000 zł. W pierwszym roku 1/3 sołectw danej gminy 
będzie mogła otrzymać dotację (gmina Strzelce Opolskie 2020 r.: 
27/3 = 9 sołectw). Zgodnie z założeniami MIS w ramach trwającego 
trzy lata programu każde z sołectw może otrzymać dofinansowanie 
tylko raz. 

Na całość trzyletniego programu w budżecie województwa 
przeznaczono 5,4 mln zł.  

Kolejne spotkanie dot. ww. inicjatywy, o charakterze roboczym, 
odbywa się w dniu dzisiejszym.  

 05.11.2019 Spotkanie dot. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego  
(Opole, Filharmonia Opolska) 

6-7.11. 
2019 

Akademia Mistrzów Sportu – Ogólnopolska Konferencja 
Metodyczno-Szkoleniowa (Januszkowice) 

8.11.2019 Obchody jubileuszu 65-lecia Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Opolu (Filharmonia Opolska w Opolu)  

11.11.2019 
 
 

Obchody Święta Niepodległości.  
11 listopada wspólnie świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W kościele pw. św. Wawrzyńca odprawiono 
mszę w intencji Ojczyzny, a pod pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy 
złożono biało czerwone kwiaty. 

12.11.2019 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
W trakcie posiedzenia przyjęto informację o stanie realizacji zadań w 
ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych 



w Gminie Strzelce Opolskie”. Wizytowano również plac budowy na 
oczyszczalni ścieków. 

18.11.2019 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich  

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 Informację nt. realizacji zabudowy szeregowej. 
 Ocenę realizacji zadań ZHK. 
 Przygotowanie do Akcji Zima. 
 Analizę wyników ekonomiczno–finansowych za okres styczeń – 

sierpień 2019 r. 
 Harmonogram działań i czynności planowanych w ramach 

procedury połączenia spółek. 
 Informację Zarządu za okres październik – listopad 2019 r. 

20.11.2019 IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego 
ósmej kadencji (Opole). 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.  
 podjęcie uchwał w sprawie  
 budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2020 r.; 
 wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego na lata 2020-2023; 
 Programu współpracy Związku Gmin Śląska Opolskiego z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w roku 2020; 

 utworzenie IX Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego dla przeprowadzenia grupowego przetargu pn. 
„Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 r. Odbiorcom Końcowym 
IX Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego”. 

20.11.2019 Jubileusz 90. rocznicy urodzin mieszkanki Strzelec Opolskich p. 
Anieli Kuriata. 

21.11.2019 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny (Urząd Miasta 
w Kędzierzynie-Koźlu). 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 analizę wykonania planu finansowego Stowarzyszenia za okres 

01.01.2019 r. do 30.10.2019 r.  
 przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 

rok 2020; 
 przyjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego na rok 

2020. 
25.11.2019 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Strzeleckie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Podjęto Uchwały: 



 Uchwałę Nr 01/XI/2019 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki; 

 Uchwałę Nr 02/XI/2019 w sprawie zmiany umowy spółki; 
 Uchwałę Nr 03/XI/2019 w sprawie oświadczenia wszystkich 

Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie procedury połączenia spółek, zgodnie z art. 5031 
Kodeksu Spółek Handlowych. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
29.11.2019 Uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi 

(Ratusz, sala obrad Rady Miejskiej) 
03.12.2019 Konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego” (Zamek Moszna)  

Organizatorem konferencji jest Opolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.  

03.12.2019 X Sportowy Dzień Przedszkolaka  (Hala Sportowa przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Op.) 

04.12.2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny 
(Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu). 
Porządek przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawach: 
 zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020      

oraz terminów płatności; 
 przyjęcia planu finansowego na rok 2020. 

05.12.2019 XV Minikonferencja Szkolnego Wolontariatu „Różne oblicza 
ubóstwa” (PSP Nr 4 w Strzelcach Op.) 
Organizatorem imprezy jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w 
Strzelcach Opolskich oraz wolontariusze i opiekunowie Szkolnego 
Klubu Ośmiu. 

 


