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1 WSTĘP 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału  

obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania  niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na burmistrza obowiązek  

przedstawienia  radzie  gminy  do  31  maja  każdego  roku  raportu o stanie gminy. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, 

w  szczególności realizację: polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu 

obywatelskiego. Obejmuje on jedynie  informacje  dotyczące  działalności Burmistrza w danym 

roku jako organu wykonawczego, a zatem –procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji 

tego podmiotu. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego w 2019r., a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

2 CHARAKTERYSTYKA GMINY 

W skład gminy Strzelce Opolskie wchodzi miasto Strzelce Opolskie oraz 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 31.12.2019r. było zameldowanych 28 836 

mieszkańców,  w tym w mieście Strzelce Opolskie  było 16 539 mieszkańców.  

 

Gmina Strzelce Opolskie Stan na 01.01.2019 Stan na 31.12.2019 

Ogółem 29 086 28 836 

Miasto 16 751 16 539 

Wioski 12 335 12 297 
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➢ W 2019 r. w Gminie Strzelce Opolskie zameldowało się: 

- na pobyt stały 181 osób,  

- na pobyt czasowy: 627 obywateli polskich oraz 441 cudzoziemców, 

➢ W 2019 r. urodziło się 282 dzieci, zmarło – 366 osób. 

➢ Aktualnie w gminie Strzelce Opolskie w rejestrze REGON zarejestrowanych jest 2 508 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 899 stanowią osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą.  

➢ Z kolei największe firmy w naszej gminie w grudniu 2019, wg zatrudnionych na etat, 

to: 

• Coroplast  -  779 zatrudnionych, 

• Grupa Kronospan  -  670 zatrudnionych, 

• Grupa Adamietz -  643 zatrudnionych, 

• Intersilesia McBride -  391 zatrudnionych, 

• Pearl Stream -  ok. 280 zatrudnionych. 

➢ Bezrobocie na koniec 2019 roku w powiecie strzeleckim wynosiło 5,1%, tak samo jak 

rok wcześniej. Liczba osób bezrobotnych w gminie Strzelce Opolskie w 2019r. 

wynosiła 620 (wobec 605 na koniec r. 2018). 

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. 

 

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) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, 

8) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 

9) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
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3  SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

Budżet Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2018 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Na przestrzeni 2019 roku uchwalony budżet gminy 

podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia 2019r. nastąpiło jego zwiększenie 

o kwotę 15  157 063,01 zł. 

 

BUDŻET GMINY 

Stan na 31.12.2019 r. 

PLAN 

 

WYKONANIE 

. 

DOCHODY 

+ PRZYCHODY 
158.182.063,01 156.822.357,40 

WYDATKI 

+ ROZCHODY 
158.182.063,01 150.101.404,21 

 

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu w 2019r.: 

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2019 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie 

porównawcze 

PLAN:          
na 

01.01.2019 r. 

na 

31.12.2019 r. 

wykonanie 

31.12.2019 r. 

Wskaźnik 

procentowy 

[4:3] 

1 2 3 4 5 

DOCHODY    130.800.000,00 142.276.063,01 144.415.810,62 101,5 

z czego:   dochody 

bieżące 
119.265.000,00 132.720.757,16 134.038.944,60 101,0 

dochody majątkowe 11.535.000,00 9.555.305,85 10.376.866,02 108,6 

w tym:     

subwencja 24.113.187,00 25.034.706,00 25.034.706,00 100,0 

dotacje na zadania 

zlecone 
22.982.875,00 33.107.040,81 32.882.668,70 99,3 

dotacje na zadania 

własne 
4.280.752,00 6.079.154,06 6.040.658,04 99,4 

środki pozyskane z 

innych źródeł    (w 

tym z UE) 

5.581.349,00 

(5.549.549,00) 

2.916.037.99 

(2.867.137,99) 

3.099.527,76 

(3.082.584,21 ) 

106,3 

107,5 

pozostałe dochody 

w tym z opłat za 

zezwolenia za sprzedaż 

napojów alkoholowych  

73.841.837,00 

680.000,00 

75.139.124,15 

680.000,00 

77.358.250,12 

687.073,31 

103,0 

100,0 
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PRZYCHODY 12.225.000,00 15.906.000,00 12.406.546,78 78,0 

pożyczki i kredyty  

 

9.500.000,00 

 

12.500.000,00 

 

9.000.000,00 

 

72,0 

 

wolne środki + 

nadwyżka 
2.725.000,00 3.406.000,00 3.406.546,78 100,0 

DOCHODY + 

PRZYCHODY 
143.025.000,00 158.182.063,01 156.822.357,40 99,1 

     

WYDATKI + 

ROZCHODY 
143.025.000,00 158.182.063,01 150.101.404,21 94,9 

     

WYDATKI 140.300.000,00 156.376.063,01 148.295.508,95 94,8 

w tym:     wydatki 

bieżące 
119.140.000,00 134.604.918,01 129.291.550,50 96,1 

   wydatki majątkowe 21.160.000,00 21.771.145,00 19.003.958,45 87,3 

w tym:     

wydatki  własne  117.236.125,00 123.269.022,20 115.412.840,25 93,6 

z czego na wydatki 

GPPiRPA i PPN 
680.000,00 687.000,00 672.381,84 97,9 

wydatki na zlecone 22.982.875,00 33.107.060,81 32.882.668,70 99,3 

w ramach wydatków 

bieżących: 
    

wynagrodzenia i 

pochodne 
52.405.628.75 54.619.107.66 53.302.006,45 97,6 

wydatki remontowe 
 

2.470.400,00 
3.248.200,00 3.208.080,72 98,8 

     

ROZCHODY 2.725.000,00 1.806.000,00 1.805.895,26 100,0 

 

spłata kredytów i 

pożyczek krajowych 

 

2.725.000,00 

 

1.806.000,00 

 

1.805.895,26 

 

100,0 

     

DOCHODY-

WYDATKI 
-9.500.000,00 -14.100.000,00 -3.879.698,33 X 

PRZYCHODY - 

ROZCHODY 
+9.500.000,00 +14.100.000,00 +10.600.651,52 X 

 

Strukturę wykonania dochodów własnych w roku 2019, według pogrupowanych źródeł, 

w odniesieniu do planu, przed i po zmianach, przedstawia wykres słupkowy. Zielony słupek 

(ostatni) odzwierciedla wykonanie dochodu z danego źródła. 
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Ujęte w budżecie gminy na rok 2019 – przychody, to wolne środki z lat poprzednich - 

w wysokości 3.406.000 zł, pozostały przychód 12.500.000,00 zł stanowi kredyt, który ma 

zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy. 
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Na 1 stycznia 2019 roku stan zadłużenia, to kwota 6.512.260,75 zł, na którą składały 

się: pożyczka inwestycyjna i pięć kredytów komercyjnych. 

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat 

kredytów i  pożyczki  do kwoty 4 706.365.49 zł, o łączną kwotę spłaty 1.805.895,26 zł – (100% 

planu rozchodów), a jednocześnie wzrósł długo zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy 

w wysokości 9 mln. zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło 13.706.365,49 zł. -

9,5%  uzyskanego dochodu.  

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to: 

170.000,00 zł – pożyczki inwestycyjne z WFOŚiGW,  

538.461,52 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA, 

1.259.303,19 zł – kredyt inwestycyjny z mBank SA, 

294.117,74zł – kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”, 

197.479,04 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA, 

2.250,000,00 zł – kredyt inwestycyjny z Bank Polskiej Spółdzielczości SA, 

9.000.000,00zł – kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na 

koniec roku 2019 – mogło osiągnąć poziom 17.206.260,75 zł, co daje wskaźnik 12,1% 

planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat 

i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1,4%<6,1%) ostatecznie wyniósł 9,5% , 

co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.  

Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych 

jednostek budżetowych. W roku 2019 poszczególne zadania realizowane były przez: 

1) Urząd Miejski, 

2) Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 18 placówkami oświatowymi (GZOJ 

jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, gimnazja, 

przedszkola, 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). 

Realizacja zadań skierowanych do środowisk sołeckich z terenu gminy, odbywa się 

w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla 

powołanych jednostek pomocniczych – sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują 

wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego. 

Łącznie w okresie 2019 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały 

na poziomie 94,8% - tj. na plan 156.376.063,01 zł zrealizowano 148.295.508,95 zł, odejmując 
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z tych kwot zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskaźnik wykonania 

wyniósł 93,6% na plan 123.269.022,20 zł wydatkowano 115.412.840,25 zł.  

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 

wykonanych w roku 2019 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres 

kołowy. 

 
 Nastąpił dalszy wzrost udziału zadań zleconych w porównaniu do stanu z 2018 r., 

z powodu realizacji nowego programu „Dobry Start”  skierowanego do rodzin z dziećmi 

w wieku szkolnym oraz rozszerzenia świadczeniobiorców „500+”. Gmina jest realizatorem 

tych świadczeń. 

Strukturę wydatków w układzie zadaniowym za rok 2019 przedstawia poniższy wykres: 

 
 

W katalogu zadań majątkowych, po dokonanych zmianach budżetu jest kwota 21.771.145,00 

zł. Z powyższej kwoty 19,5 mln zł – 88,4% planu zabezpieczały środki na inwestycje 

w  infrastrukturę drogową – 10,1 mln. zł, na ochronę środowiska (w tym udziały dla SWIK, 

rewitalizacje terenów zielonych w mieście) – 3,4 mln zł, na gospodarkę komunalno-
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mieszkaniową, czyli budownictwo i zakup gruntów – 4,9 mln. zł, na zasoby oświatowe 

1,1 mln. zł. Pozostałą kwotę planu – 2,3 zł.  na szeroko rozumianą infrastrukturę rekreacyjno-

sportową – łącznie 351,8 tys. zł, doposażenie ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny 

sprzęt, samochód specjalistyczny i zmodernizowanie zaplecza stacjonarnego na kwotę 817,6 

tys. zł, a kwota 1,130 mln zł przypadła na  rezerwę majątkową, wydatki w obszarze 

administracji publicznej, kultury. ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

 

Z budżetu gminy realizowano również zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, zlecone gminie innymi ustawami (zwanych dalej zleconymi) oraz realizowane na 

podstawie zawartych porozumień, w tym celu przekazano dotacje dla: 

1) jednostek spoza sektora finansów:  

− na działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promocję 

i ochronę zdrowia, szczególnie pielęgnację w środowisku domowym osób starszych lub 

chorych oraz integrację tych osób ze środowiskiem – 79,5 tys. zł, 

− na działania pro rodzinne  na realizację programu wspierania aktywnego stylu życia 

wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” – 

wydano - 21,8 tys. zł,87,1% planu, 

− na działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik” i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej „Ósemka” i starszych – 52,6 tys. zł  w celu wsparcia organizowanych 

turnusów rehabilitacyjnych i integracji osób starszych, 

− na przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 99,3 tys. zł, zgodnie 

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok  z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej w 

Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji 97,4% Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju 

Przedsiębiorczości Społecznej, 

− Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” – 49,5 tys. zł tytułem zapewnienia 

osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie tymczasowego miejsca schronienia, 

− na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: propagowanie wśród 

mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, 

badmintona, sportów dalekowschodnich (judo, sumo, aikido) oraz organizowanie 

imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, umożliwienie 

mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału 

w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej – łącznie na sferę sportu przekazano 

946,1 tys. zł – 95,1% planu rocznego dotacji, 

− dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko. Z dotacji przyznanej na prowadzenie 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Grodzisku w kwocie 885,6 tys. zł. 

Stowarzyszeniu przekazano 84,7% w tym 5 tys. zł na wyposażenie szkoły 

w  podręczniki i materiały edukacyjne, 

− dla Niepublicznego Przedszkola  Specjalnego  „Dobry Start”   i  Punktu Przedszkolnego  

w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich – 1.464 tys. zł, 

− podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce – 197,5 tys. zł, 
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− osobom fizycznym zakwalifikowanym do gminnego programu „ Oddychaj bez 

smogu” – 127,5 tys. zł. oraz 337,1 ty zł w ramach projektu „ Zatrzymać smog..”, 

−  dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich – 25 tys. 

zł, na prace konserwatorsko – restauracyjne kościoła cmentarnego św. Barbary, 

    2)  jednostek sektora finansów publicznych : 

- dotacja dla Miasta Opole – 10 tys. zł.  na remont zabytkowej katedry opolskiej 

- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 200.000 zł. współfinansowanie inwestycji drogowych na 

terenie gminy Strzelce Opolskie , 

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich – 19,9 tys. zł 

na ponadnormatywne służby, 

- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – 17,6 tys. zł dla powiatowej straży pożarnej 

na uzupełnienie sprzętu do ochrony układu oddechowego i  zakup kotła grzewczego, 

- dotacja dla Gminy Krapkowice – 1,3 tys. zł na realizacje lekcji dla uczniów 

z gminy Strzelce Opolskie, 

-  dotacja dla gmin z powiatu strzeleckiego – 46,9 tys. zł za dzieci uczęszczające 

do przedszkoli poza gminą Strzelce Opolskie, 

-  dotacja  dla Szpital Powiatowego w Strzelcach Opolskich – 22,9 tys. zł  doposażenie oddziału 

noworodków w sprzęt medyczny, 

-  największą pozycję w dotacjach zajmuje dotacja podmiotowa dla Strzeleckiego Ośrodka 

Kultury. Na plan 3.730.630 zł przekazano 100%, tj. 2.666.571 zł na działalność kulturalną 

i 1.064.059 zł na biblioteki, 

- następną znaczącą pozycją jest dotacja przedmiotowa dla Centrum Rekreacji Wodnej 

i Sportu „Strzelec” – gminnego zakładu budżetowego – z planu 1.136.000,00  zł przekazano 

100%. 

 

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja wykonania budżetu w 2019r. przebiegała 

zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób 

wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka 

operacyjna budżetu rzędu 4.747.394,10 zł.   

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy w roku 2019 w ogólnej kwocie wydatków 

aż 87,2% 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. 

 

Przedstawiony w raporcie stan finansów Gminy na koniec 2019 roku, dowodzi prawidłowej 

realizacji przyjętych planów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Uzyskany 

deficytowy wynik budżetu w kwocie  – 3.879.698,33zł  (niższy od planowanego o 70%), 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 12,5 milionów 

powiększania długu, sięgnęliśmy po dużo mniej – bo tylko 9 mln. zł. Całkowity dług na 

zamknięcie roku budżetowego to kwota  13.706.365,49 zł  (tylko 9,1% dochodu). Wobec 
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uzyskanej 4,8 mln zł nadwyżce operacyjnej, oba wskaźniki, oraz prawidłowy 

indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych 

strategicznych zadań budżetu roku 2020 i lat kolejnych. Mając na uwadze, iż po stronie 

dochodów wykonanych uzyskana kwota 3.082.584,21 zł, to refundacja wydatków 

sfinansowanych ze środków unijnych (czyli 2,7% dochodu własnych, w różnym stopniu 

współfinansujących owe zadania, głównie inwestycyjne), to warto podkreślić rolę takiego 

wsparcia. Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych w budżecie gminnym, to 

niepowtarzalna szansa poprawy tu i teraz jakości życia mieszkańców gminy w różnych 

obszarach, takich jak: „Budowy infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej w rejonie tzw. Zieleni 

Miejskiej, a także szeregu pomniejszych projektów, w tym Eko-Logiki - w trosce o ochronę 

środowiska czy „Zatrzymać smog…”.  

 Powodzenie programu budownictwa wielorodzinnego „Twoje M” potwierdziło 

potrzebę wdrożenia takich działań i kontynuowania w kolejnych latach. Pozytywny efekt i duże 

zainteresowanie przyniósł również drugi gminny program „Oddychaj bez smogu” i będzie 

realizowany. 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 w ramach konsultacji 

społecznych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

4 STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

4.1 OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH 

Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane  z wykonywaniem 

jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.  

Stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości w 2019r. uległ zmianie na 

skutek: 

1) udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, 

sprzedaży, przyznania nieruchomości zamiennej dokonywane w trybie ustawy                              

o gospodarce nieruchomościami jak również nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia  

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                                 

21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg 

został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego ,  

b) decyzji Starosty Strzeleckiego wydanych w trybie „Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.    

o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych”.  
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GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

 

Lp. 

 

Sposób korzystania z nieruchomości 

Stan na 

1.01.2019r. 

w ha 

Stan na      

31.12.2019r. 

w ha 

   1.  Nieruchomości zagospodarowane przez gminę 

w tym:  

      -  drogi i rowy gminne      

665,51 

 

367,72 

665,70 

 

368,85 

   2.  

  

   

Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych 

w tym: 

  - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy 

  - spółdzielnie i inne osoby prawne  

  - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą        

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi                  

z  udziałem SM 

  - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i  

    garaże) 

  - wspólnoty mieszkaniowe (pow. gruntów   

    proporcjonalnie do udziałów) 

  - grunty rolne 

50,30 

 

2,77 

8,67 

7,06 

21,41 

 

7,62 

 

0,83 

 

1,94 

26,81 

 

2,75 

8,67 

6,60 

4,83 

 

2,02 

 

--- 

 

1,94 

   3. Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w 

tym:     

- zespół placówek oświatowych 

  - szkoły podstawowe 

  - przedszkola 

  -  MOS 

  - Środowiskowy Dom Samopomocy 

  - OPS  

  - GZMK  

  - CRWiS „Strzelec” 

  - Żłobek 

44,96 

 

--- 

18,10 

5,28 

3,45 

0,20 

0,35 

15,97 

1,39 

0,22 

44,27 

 

9,64 

10,40 

3,34 

3,45 

0,20 

0,35 

15,28 

1,39 

0,22 

   4.  Użytkowanie  gruntów gminnych  

w tym:  

  - Polski Związek Działkowców 

  - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

  - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego   

50,74 

 

49,76 

0,11 

0,87 

50,74 

 

49,76 

0,11 

0,87 

   5.  Wieczyste użytkowanie  nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa 

 

1,00 

 

1,00 

   RAZEM 812,51 788,52 
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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 usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe 

tereny oddane w użytkowanie wieczyste  dotyczą zabudowy mieszkaniowej oraz  garaży. 

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. 

4.2 CHARAKTERYSTYKA  WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się 

następująco: 

-  84,43 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę, 

-  6,43 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,  

-  5,61 %  nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały 

-  3,40 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych, 

-  0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina. 

84,43%

3,40%
5,61%

6,43%
0,13%

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

1 2 3 4 5
nieruchomości 

zagospodarowane 

przez gminę 

wieczyste 

użytkowanie gruntów 

gminnych 

zarząd trwały na 

nieruchomościach 

gminnych

użytkowanie 

gruntów 

gminnych

wieczyste użytkowanie 

gminy na własności Skarbu 
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1
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W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje 2,02ha gruntów wykorzystywanych na 

cele mieszkaniowe (44 nieruchomości) i pod zabudowę garażami (45 nieruchomości).  

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu 

nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 23,99 ha i wynosi 788,52ha. Na potrzeby związane 

z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 666,70 ha gruntów, z czego 665,70 ha 

stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego.                

 

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSĆI PRZEZ GMINĘ 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj zagospodarowania 

 

Stan na 31.12.2019r. 

w ha 

I. Nieruchomości stanowiące własność gminy  665,70 

  gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy  368,85 

  usługi komunalne (składowisko odpadów, 

oczyszczalnia) 

37,37 

  nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna) 0,62 

  rezerwa budowlana, w tym: 

     -  usługi ogólno-miejskie 

     -  budownictwo mieszkaniowe, 

     -  przemysł, bazy i składy, 

     -  cmentarz komunalny  

48,97 

4,25 

9,84 

24,64 

10,24 

  tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna  24,53 

  parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe 184,06 

  targowisko miejskie  1,30 

II. Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa 

1,00 

 RAZEM 666,70 

 

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 obowiązywała do 

31.12.2019r. Natomiast szaletami miejskimi w 2019r. zarządzało Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich. 
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Organizacjom sportowym, boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na 

obszarach wiejskich, udostępnione zostały na podstawie umów najmu. 

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 261 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 

53,9573ha.  

 
 

Z mienia gminy korzystają następujące 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.  

Od 2014r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich                                                    

Nr XLVII/359/2014r. z dnia 28 maja 2014 r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego 

prowadzi Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, co nastąpiło na podstawie decyzji 

Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN-IV-72244/8/14 z dnia 30 czerwca 2014r. (RIP I) 

oraz decyzji GN.IV.72244/3/15 z dnia 1.04.2015 r. (RIP II) o ustanowieniu trwałego 

zarządu. W 2019 r. zakończył się 5 letni okres zachowania trwałości instytucjonalnej 

projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich” 

dotyczący RIP I przy ul. Zamkowej 4. Natomiast w 2020 r. zakończy się 5 letni okres 

zachowania trwałości  projektu  RIP II  przy ul. Opolskiej 46B. 

Ponadto zarządzeniem nr 152/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Strzelec Opolskich 

powierzył do wykonywania GZMK w Strzelcach Op. dodatkowe zadanie związane                            
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z realizacją gminnego programu „Twoje M”, polegające na obsłudze organizacyjno-

dokumentacyjnej, bez prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych. Zadanie to  

zakończone zostało w 2019 r. poprzez sprzedaż na rzecz najemców 27 lokali mieszkalnych 

znajdujących się w wybudowanym budynku przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach 

Opolskich. 

2. Gminne jednostki oświatowe, (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek 

Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej                                

pow. 23,38 ha, przeznaczone na cele oświatowe, 

3. 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,  

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego 

ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem 

na działalność statutową, 

5. 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,  

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność 

sportową na nieruchomościach o pow. 3,45 ha, na których ustanowiony został trwały 

zarząd. 

7. 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.  

 

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 zawartych umów. 

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. 
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MIENIE KOMUNALNE  W/G SPOSOBU KORZYSTANIA 31.12.2019 

 

 

 

Lp. 

 

Treść 

 

Pow. 

w ha 

 

Wartość  

mienia w zł. 

Liczba 

budynków i 

budowli 

1. 

 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w 

tym: 

1. zasób mieszkaniowy i usługowy 

    gminy wraz ze wspólnotami  

    mieszkaniowymi, 

2. cmentarz komunalny 

3. siedziba, 

4. Regionalny Inkubator  

    Przedsiębiorczości 

15,28 

 

10,00 

 

 

5,14 

0,06 

0,08 

32 397 330 

 

23 573 326 

 

 

4 419 927  

1 377 976 

3 026 101 

162 

 

155 

 

 

3 

2 

2 

2. składowisko odpadów komunalnych 20,31 10 534 392 12 

3. żłobek, przedszkola, szkoły 

podstawowe, hale sportowe i boiska 

szkolne,   

24,22 52 111 961 108 

4. budynki administracyjne UM  

i świetlice 

0,81 4 012 958 20 

5. remizy OSP + zbiorniki p. poż 2,75 3 081 510 20 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 0,35 5 313 665 5 

7. Środowiskowy Dom Samopomocy  

Społecznej 

0,20 3 292 920 3 

8. dzierżawa na cele wod.-kan. 

SWiK 

17,37 14 712 815 68 

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 

rekreacyjne 

24,74 4 090 751 24 

13. stołówka „Piast”  0,07 1 583 455 1 

14. lasy, parki, tereny zadrzewione 

i zakrzewione,  stawy, rola  

i inne tereny niezabudowane 

184,06 7 427 175 25 

15. drogi,  rowy 368,85 56 022 117 253 

16. pozostałe mienie   45,71 13 036082 201 
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4.3 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY 

 

NIERUCHOMOŚCI  NABYTE  PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2019r.-31.12.2019r. 

 

* 
- kwota uwzględnia realizację 8 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę 

należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 

Ponadto w 2019r. dokonano wypłaty odszkodowania w kwocie 167 760,00 zł Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości nieruchomości położonej                    

w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego, oznaczonej działką nr 1650/53, nieodpłatnie 

przekazanej Gminie na podstawie umowy Rep. A. nr 13223/2009 z dnia 22.10.2009r. 

 W roku 2019 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,6296 ha gruntów w trybie 

administracyjnym. Z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 0,6292ha 

gruntów z czego w Strzelcach Opolskich, 0,4919 ha, w Warmątowicach  0,0100 ha, w Brzezinie 

0,0048 ha, w Kadłubie 0,0344 ha, w Szymiszowie 0,0881ha (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Ponadto w 2019r. gminie przybyło pod drogi publiczne 

0,0004 ha gruntów położonych w Kadłubie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Za część przejętych w 2019 r. gruntów o łącznej pow. 0,37 ha wypłacono w 2019 r. odszkodowanie 

w wysokości 40 000,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2019r. wypłacono również 

odszkodowania za grunty przejęte w latach poprzednich, a położone  w Strzelcach Op. Brzezinie, 

 

Lp. 

 

Treść 

 

Liczba 

decyzji 

umów 

Pow. 

nieruch. 

w ha 

pow. lokalu                 

w m2 

 

Koszt 

nabycia 

w zł. 

1. Umowy nabycia prawa własności 4 0,1281 68 595,00 

2. Umowy nabycia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu 

2 0,0719 44 734,51 

 

3. 

Nabycie  z mocy prawa  

 -  własności nieruchomości  wydzielonych  

pod publiczne drogi gminne- art. 98 u.g.n 

 

8 

 

 

0,6292 

 

 

 

 

223 199,00* 

 
- własności nieruchomości wydzielonych pod 

publiczne drogi gminne (Ustawy                 z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych) 

 

1 

 

 

0,0004 

 

4. Nabycie w drodze zasiedzenia 1 0,0190 nieodpłatnie 

 RAZEM 27 2,33 428 951 
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Kalinowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Szczepanku i Grodzisku  w łącznej wysokości 183 

199,00 zł. 

 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. 

Ponadto w drodze zasiedzenia Gmina stała się właścicielem działki nr 1769 o pow. 0,0190ha, 

położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Dąbrowskiego 14, zabudowanej budynkiem 

mieszkalno-usługowym. 

Natomiast Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich postanowieniem Sygn. Akt I Ns 99/18 z dnia 

20 maja 2019r. oddalił wniosek Gminy Strzelce Opolskie o zasiedzenie nieruchomości 

zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 18 i Wałowa 3. W dniu 

31.12.2019r. nastąpiło przekazanie przedmiotowej nieruchomości właścicielom, na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego (jednostronne przekazanie). 

 

NIERUCHOMOŚCI  ZBYTE  PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2019r.-31.12.2019r. 

Lp. Treść Pow. 

w ha 

Cena 

w zł. (bez Vat) 

Liczba 

nabywców 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Sprzedaż działek niezabudowanych 

Sprzedaż garażu nr 2 o pow. 29,30m2 wraz z 

udziałem w gruncie  

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 31,65m2 

wraz z udziałem w gruncie 

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz  

najemców  

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz  

najemców budynku przy ul. Bocznicowej 6  

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz  

najemców (pow. 41,6 m2 ) 

Sprzedaż nieruchomości na poprawę 

warunków zagospodarowania 

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika 

wieczystego 

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym 

stanowiąca nieruchomość zamienną przyznaną 

osobie fizycznej w ramach należnego 

odszkodowania 

0,66 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

0,22 

 

0,18 

 

0,14 

153 500 

17 200 

 

83 000 

 

225 485 

 

3 220 672 

 

52 367 

 

49 136 

 

34 212 

 

210 841 

3 

1 

 

1 

 

8 

 

27 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

RAZEM 1,20 4 046 413 48 
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W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest                           

64 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 25 wspólnotach gmina posiada 

ponad 50% udziału. Zarządcą 47 wspólnot mieszkaniowych jest Spółka PUKiM, 1 wspólnota 

zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola                               

(w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), 9 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,                             

ul. Wałowej 2, ul. Strażacka 2-4-6 i ul. Sosnowa 5a), 7 wspólnoty zarządzane są przez Centrum 

Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukla (w Strzelcach Opolskich przy                    

ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19, ul. Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8, ul. Krakowska 9, ul. 

Karola Miarki 1 i ul. Krakowska 7). 

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 602 

lokali  mieszkalnych i 32 użytkowych. 

Według stanu na dzień  31.12.2019 r. gmina posiada 707 lokali mieszkalnych, w tym 40 najmów 

socjalnych lokali, przy czym 7 lokali znajduje się w budynkach będących w posiadaniu gminy. 

Natomiast do jednego lokalu mieszkalnego, gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu.  

Gmina posiada 45 lokali użytkowych, z czego 4 lokale znajdują się w budynkach będących  

w posiadaniu oraz 45 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.  

 

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY 

 

 

Lp. 

 

Treść 

Pow. 

działek 

w ha 

Liczba 

budynków 

Liczba 

lokali 

mieszk. 

Liczba 

lokali 

użytk. 

1. Mieszkania gminne, w tym  

lokale socjalne 

10,61 41 237 

34 

24 

2. 

 

Wspólnoty mieszkaniowe- 

 (udziały we własności gruntu), w tym: 

a) lokale stanowiące własność gminy, w 

tym lokale socjalne 

b) lokale sprzedane  

6,61  64  1062 

 

460 

6 

602 

49 

 

17 

 

32 

3. Inne lokale  

a) własność lokalu  

b) spółdzielcze własnościowe 

  3 

2 

1 
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prawo do lokalu w budynkach 

Spółdzielni  Mieszkaniowej,  

w tym lokale socjalne 

 

--- 

 RAZEM  w tym: 

a) lokale stanowiące własność gminy 

 b) lokale sprzedane 

17,22 105 1302 

700 

602 

73 

41 

32 

 

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 7 mieszkań o niższym standardzie 

z przeznaczeniem na lokale socjalne, za które płaci średnio miesięcznie  czynsz za najem 

w wysokości ponad 2 552,99 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu 

zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie lokali socjalnych osobom 

posiadającym wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2018 r. zmniejszyła  się 

o 14 104,25 zł i wyniosła 19 763,06 zł. 

4.4   INNE  PRAWA   MAJĄTKOWE 

 

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY 

 

 

Lp. 

 

Treść 

Liczba 

działek 

udzia- 

łów 

 

Pow. 

w  ha 

Udział w  % 

Wartość w zł. 

miesięczny czynsz 

(zł) 

 

1. 

Prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa 

 

4 

 

 

0,98 

 

100% 

2. Udział w prawie użytkowania   

wieczystego nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa 

 

1 

 

 

0,05 

 

801/10.000 

części w drodze 

położonej  na terenie 

Strzeleckiego 

Obszaru 

Gospodarczego 

 

3. 

Udział w spółkach: 

         -   PUKiM Strzelce Op. 

              

          

         -   SWiK Strzelce Op. 

_ 

_12__ 

9 000 

(po 100zł) 

 

__43___ 

117 675 

(po 550zł) 

 

2,65 

 

 

 

6,12 

 

100 % 

900.000 zł. 

 

 

90,9 % 

64 721 250 zł. 
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4. Udział członkowski 1 - 5 000 

5. Umowy użyczenia 5 0,04 nieodpłatnie 

6. Wierzytelności gminy zabezpieczone 

hipoteką 

18 - 293 137 

7. Umowy najmu lokali mieszkalnych od 

Spółdzielni Mieszkaniowej z 

przeznaczeniem na lokale socjalne 

7 - 

 

2 552,99 

(średnio) 

8. Posiadanie) 2 0,13 212 530 

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, 

gminie przysługują inne prawa majątkowe. 

Należą do nich 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,  (90,9%). 

2) hipoteki na nieruchomościach, 

3) najem lokali mieszkalnych na cele socjalne, 

4) posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym 

stanie własności, w których  przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami, 

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 2019 r. jeden raz podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi                              

i Kanalizacja Spółka z o.o. W grudniu z kwoty 69 864 300 zł. do kwoty 71 166 700 zł.  tj. o 1 302 

400 zł. poprzez utworzenie 2368 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 115 857 udziałów, w 2019 r. objęła 1818 nowych 

udziałów. 

 Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się  w posiadaniu 

gminy. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, 

dla których przed 1994r. był ustanowiony tzw. zarząd państwowy. 

 

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W POSIADANIU GMINY ZABUDOWANE BUDYNKAMI 

MIESZKALNYMI 

Lp. Położenie nieruchomości Nr działki Pow. w ha Wartość w zł. 

1. Strzelce Op. ul. M. Prawego 8 1910 0,0360 55 922 

2. Strzelce Op. Pl. Żeromskiego 9 1726/2 0,0965 156 608 

RAZEM X 0,1325 212 530 
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4.5  INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY 

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”, 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.  

Ponadto wydano pięć decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu likwidowanych jednostek (szkoły, 

przedszkola) z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek 

organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jednostek przejmujących 

zadania likwidowanej jednostki (Zespół Placówek Oświatowych w Suchej, Zespół Placówek 

Oświatowych w Rozmierce, Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej, Zespół 

Placówek Oświatowych w Dziewkowicach i Zespól Placówek Oświatowych w Kadłubie). 

Natomiast sporządzona została jedna decyzja przekazująca trwały zarząd pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul 1-go Maja. 

4.6   DOCHODY  Z  MIENIA  KOMUNALNEGO 

W 2019 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 94 %, przy czym                            

z zaplanowanego dochodu w wysokości 2 900 000 zł związanego z realizacją programu           

„Twoje M”  Gmina uzyskała dochód w wysokości 3 220 671,74 zł. Natomiast dochód                           

ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowany został poniżej planowanego,  bo na kwotę 

825 741,38 zł. 

Lp. Treść Liczba 

decyzji/umów 

Pow. działek 

w ha 

1. Umowy użyczenia nieruchomości 9 3,98 

2. Umowy o administrowanie 2 0,02 

3. Umowy o świadczenie usług dozoru 2 - 

4. Wygaśnięcie trwałego zarządu 

nieruchomości gminnej 

21 0,86 

5. Wygaśniecie trwałego zarządu likwidowanych 

jednostek z równoczesnym ustanowieniem trwałego 

zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych 

utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na 

rzecz  jednostek przejmujących zadania 

likwidowanej jednostki 

5 6,41 

6. ustanowienie trwałego zarządu 

nieruchomości gminnej 

2 0,19 

7. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami  1 0,15 
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Największy dochód tj. 118 000 zł. netto gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości 

położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne Ponadto ze sprzedaży dwóch działek przeznaczonych na cele rolne, 

położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. 1-go Maja (25 300 zł.) oraz w rejonie ul. 

Kolejowej (10 200 zł.) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 35 500 zł. Natomiast ze 

sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 

6  w Strzelcach Opolskich (83 000 zł.) oraz garażu położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. 

Opolskiej 15 (17 200 zł.)  Gmina uzyskała dochód w łącznej wysokości 100 200 zł.  

W 2019r. w trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała 8 lokali mieszkalnych. Dochód 

osiągnięty ze sprzedaży stanowi kwotę 225 485 zł, w tym koszt remontu budynków 33 421,41 zł.  

Ponadto zrealizowano wnioski 27 uczestników programu „Twoje M” będących najemcami lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich. Osiągnięty przez gminę 

dochód ze sprzedaży wynosił 3 220 671,74zł. 

Natomiast na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedane zostały 

cztery nieruchomości położone w Strzelcach Opolskich, o łącznej powierzchni                               

0,2190 ha, za cenę 49 136 zł  netto. 

Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Suchej o powierzchni 0,1785 ha,                

na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w wysokości 34 212 zł.  

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2019r. nieruchomości znalazły nabywców. Na 

25 ogłoszonych przetargów jedynie 5 okazało się skutecznych.  

Wynikiem negatywnym zakończyły się m. in.  

- 4 przetargi na sprzedaż dwóch działek budowlanych położnych w Szymiszowie,  

- 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod przemysł położonej                                               

w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej,  

- 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi położonej w Strzelcach Op. 

przy ul. Kazimierza Wielkiego,  

- 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 26 zabudowanej budynkiem ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, objęty 

ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu, 

- 3 przetargi na sprzedaż czterech działek pod zabudowę mieszkaniową położonych                                  

w Strzelcach Op. pomiędzy ul. Nowowiejską i Pogodną, 

- 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele rolne położonej                                             

w Kadłubie, 

- 1 przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rożniątowie. 

W ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną, przekazano dwóm 

osobom fizycznym nieruchomości zamienne położone w Strzelcach Opolskich o łącznej 

powierzchni 0,1424ha, o wartości 210 841,02 zł. 

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 262 540,81 

zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są 

w sposób prawem przewidziany. 

W 2019 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste na łączną kwotę  21 286,50zł. (należność główna). 
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W 2019r. 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.  

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia                               

20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydano 1603 zaświadczeń potwierdzających to 

przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019r. Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód 

w łącznej wysokości 785 896,21 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany znacznie powyżej 

planowanego bo w 634%.  

Powodem takiej sytuacji było uiszczenie przez 976 osób opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia, co spowodowane było możliwością skorzystania z 60% bonifikaty zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr III/12/2018 z 19.12.2018r.  

Natomiast na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o zmianie ustawy                                    

o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów konieczne było 

ustalenie nowej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, na których 

położone są garaże niewykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej albo 

nieruchomości przeznaczone na ten cel w wysokości 1 % ceny. Dotychczas stawka ta                         

wynosiła 5%. 

5 INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE  

W 2019 r. w Gminie Strzelce Opolskie inwestycje i zadania remontowe realizowane są przez 

komórki merytoryczne Urzędu i przez gminne jednostki organizacyjne. 

5.1 INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD 

MIEJSKI 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Strażackiej w Strzelcach Opolskich” –  zadanie obejmowało  

wymianę 4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw 

ze źródłem światła LED. Wartość zadania wyniosła 18 000 złotych.  
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• „Modernizacja oświetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich” – zadanie obejmowało 

wymianę 4 szt. słupów stalowych na słupy aluminiowe, anodowane wraz z montażem opraw  

ze źródłem światła LED. Wartość zadania wyniosła 18 000 złotych.  

 

 

• „Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach 

Opolskich” - Wartość zadania, w ramach którego powstało 9 punktów świetlnych, wyniosła 

44 800,00 zł. 

    

 

• „Budowa oświetlenia w Dużym parku od ul. Kozielskiej do istniejącego oświetlenia przy 

dużym stawie w Strzelcach Opolskich” Wartość zadania, w ramach którego powstało 8 

punktów świetlnych, wyniosła 36 500,00 zł. 
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• „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie” –Wartość inwestycji wyniosła 21 967,80 zł 

w ramach której powstały 3 punkty świetlne. 

 

 

• „Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie” –Wartość zadania wyniosła 19 926,00 zł. 

W ramach inwestycji zainstalowano 3 ledowe punkty świetlne. 

 

 

• „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Osieku” –Wartość inwestycji wyniosła 35 424,00 zł. 

W ramach inwestycji zainstalowano 6 ledowych punktów świetlnych. 
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• „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 

94 i drogi wojewódzkiej nr 426 w mieście Strzelce Opolskie”  

W ramach zadania powstało oświetlenie 5 przejść dla pieszych, których łączny koszt 

wykonania wyniósł 104 600,00 zł.  

- przejście z Dużego do Małego Parku w ciągu drogi wojewódzkiej 426 – ul. Parkowa 

w Strzelcach Opolskich 

- 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. 

 

 

 

• „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. Wartość zadania wyniosła 5 498 100,00 zł (w tym sieci wod-

kan: 1 097 801,25zł) 

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 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. 
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• „Remont drogi gminnej łączącej Gminę Strzelce Opolskie z Gminą Izbicko” – utwardzenie 

drogi gruntowej, ul. Krótka w Kadłubie” – wartość zadania wyniosła 50 000zł. w ramach 

zadania wykonano utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem kamiennym na dł. 420 mb. 

I szerokości 3m. 
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• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” – wartość zadania wyniosła 45 497,59zł 

 

  

 

• „Remont dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – ul. Kolejowa, Opolska – boczna, 

Wilkowskiego, Piękna i Leśna w Strzelcach Opolskich” Wartość robót wyniosła 

108 609,87 złotych. 

 

 
 

 

 

• „Budowa ul. Cichej w Brzezinie” –w ramach powstała nawierzchnia bitumiczna ul. Cichej na 

długości ok 190mb. Wartość inwestycji wyniosła 278 444,zł. 
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• Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe– Kwota robót wykonanych 

i przekazanych do realizacji wyniosło 549 999,98 zł. 

 

 
 

 

• Budowa ul. Biadaczowej - bocznej w Rożniątowie - Kwota 143 846,77 zł. 

 

 

 

• Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich -  Kwota 268 755 zł. 
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• „Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego - Suche Łany” –Wartość zadania 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 27 890,25 zł. 

 

 

 

• „Remont dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin” –Na wykonanie zadania przeznaczono 

250 000 zł. W ramach zadania utrwalono nawierzchnie dróg gminnych o łącznej powierzchni 

przekraczającej 9 600m2. 

 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura – budowa układu 

komunikacyjnego (etap I)”  

Wartość inwestycji wyniosła 885 600 zł. 

W zakres zadania wchodziło: 

− 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). 
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• „Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Op. - Olszowa 

- Kędzierzyn Koźle) w m. Szczepanek, ul. Strzelecka (dz. nr 75) - zjazd na działki nr 237/2 

i 238/2” – w ramach zadania wykonano zjazd oraz utwardzono działkę na powierzchni około 

160m2 za kwotę 47 500zł. 

 

• „Remont wiat przystankowych” – wartość zadania, w ramach którego wykonano remont wiat 

przystankowych w Dziewkowicach i Kadłubie wyniosła 15 000,00zł. 

 

 

• „Konserwacja rowu A61 – etap VI” – wartość robót wyniosła 50 000 złotych. W ramach 

zadania odmulono 500mb rowu i wykonano 170m umocnienia brzegów z żerdzi.  

 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – wykoszenia 

i opryski. Wartość całości zadania wyniosła 36 466 zł.  

 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – odmulenie dna 

rowów – 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. 
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• „Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole w Suchej – wykonanie i 

montaż dwóch furtek oraz bramy wjazdowej” – zadanie realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego. Wartość wykonanych robót wyniosła 8 500zł. 

  

 
 

• „Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki 

w Rozmierce”. Fundusz sołecki. Wartość to 25.000,00 zł.  

 

 

 

• „Utwardzenie placu przy OSP” w Błotnicy Strzeleckiej - fundusz sołecki Błotnica 

Strzelecka. Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia kostką brukową terenu przed lewym 

garażem OSP Błotnica Strzelecka pomiędzy istniejącą nawierzchnią betonową z prawej strony 

a nawierzchnią asfaltową ze strony lewej. Utwardzeniu podlegało również dojście do wejścia 

do budynku od ściany szczytowej.  Wartość zadania: 12 000,00 zł. 

 

• „Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole w Suchej – utwardzenie terenu” – 

zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wartość zadania wynosiła 9 900,00zł. 
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• „Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie” - zadanie realizowane 

w ramach środków pochodzących ze Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego a także Funduszu 

Sołeckiego, Wartość wykonanych robót wynosi 66 179,70złotych. W ramach zadania 

wykonano chodnika z kostki betonowej o długości ok 145 mb i szerokości 2m. Wzdłuż 

chodnika ułożono ściek uliczny z kostki brukowej betonowej. 

 

  

 

•    „Przebudowa budynku na terenie Parku Rybaczówka” – zadanie obejmuje remont WC 

z wykonaniem nowych instalacji oraz wykonanie wiaty. Wartość robót wynosi 96 200,00 

złotych. 

 
 

 

 

• „Utwardzenie terenu pod wiatą na terenie Parku Rybaczówka” w Strzelcach Opolskich” – 

zadanie obejmowało wykonanie wybrukowania kostką betonową terenu pod wiatą 

o powierzchni 129m2. Wartość wykonanych robót wynosi 22 970,00zł. 
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•    „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego – 

rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie przy ul. Łąkowej” – w ramach zadania 

powstaje pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze szatni sportowej. Wartość inwestycji 

wynosi 36 000,00 zł. 

  
 

 

• „Punkt czerpalny wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie 

w Strzelcach Opolskich” – zrealizowano I etap zadania. Wartość wykonanych robót wynosi 

99 853,80zł. 

 

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej  

do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” – wartość inwestycji wyniosła  

196 677 złotych. Zakres zadania obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej długości  ok. 

190m. 

 

• „Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich” – zakres zadania obejmował  

konserwację niecki fontanny, pomnika Myśliwca, wymianę instalacji wodnej a także 

wykonanie iluminacji świetlnej fontanny. Wartość zadania wyniosła 126 000 złotych. 
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• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie 

do sezonu” –  wartość zadania wyniosła 49 799,99zł. W ramach wykonanego zadania 

przeprowadzono malowanie ścian niecek basenowych, naprawę posadzek basenowych, 

malowanie siedzisk przy brodziku, naprawę konstrukcji betonowych. 

 

 

 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy 

ul. Bocznicowej – „Program Twoje M”” – w ramach zadania powstał budynek mieszkalny 

wielorodzinny 4 kondygnacyjny, 3 klatkowy z podpiwniczeniem. W budynku znajduje się 

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. 
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• Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu PSP w Suchej przy ul. Kościelnej 

40” – W ramach zadania wymieniono 12 szt. uszkodzonych paneli Wartość zadania wyniosła 

12 342,31 zł. 

 

• „Remont pomieszczeń na poddaszu w Centrum Kultury w Szczepanku” – zadanie 

zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Zakres zadania obejmował  roboty remontowe 

(wykończeniowe) w pomieszczeniach na poddaszu o powierzchni użytkowej 172m², między 

innymi: wykonanie tynków, malowanie ścian, naprawy elementów drewnianych oraz 

wykonanie podłóg z paneli podłogowych i płyt OSB. Wynagrodzenie wykonawcy za cały 

zakres zadania wyniosło 24 900,00zł. 

  
     

 

• „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa Warmątowice” – zadanie zrealizowano 

w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiot zamówienia dotyczył wykonania instalacji 

elektrycznych w pomieszczeniach sołeckich., wartość wynosiła 10 000zł. 

 

• „Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. w Kadłubie na potrzeby sołectwa Kadłub 

Wieś” – zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 25 000 zł. W ramach 

uzupełniono tynki zewnętrzne, wymieniono wrota drewniane, wykonano nowe powłoki 

malarskie okien, wymieniono rynny i rury spustowe, przemurowano komin, uzupełniono ubytki 

w pokryciu dachowym, wykonano drenaż opaskowy oraz utwardzono kostką brukową teren na 

powierzchni 36m2. 
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• „Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w sołectwie Farska Kolonia” – zadanie realizowane w 

ramach funduszu sołeckiego. Wartość wykonanych robót wyniosła 10 000 zł. 

   

 

• „Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw” (fundusz sołecki Dziewkowice) –

Wartość zadania: 10 824 złotych.  

 

• „Doposażenie siłowni na powietrzu” – fundusz sołecki Błotnica Strzelecka. Zadanie w ramach 

którego zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń typu „narciarz” oraz „twister”. Wartość 

zadania - 10 350,45 zł. 
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• „Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w sołectwie (fundusz sołecki 

Adamowice) –Wartość zadania: 21 232,39 złotych. Zadanie zakończone i odebrane. 

 

 

 

• „Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w sołectwie Kadłub Piec” – zadanie zrealizowane w 

ramach funduszu sołeckiego. Wartość zadania wyniosła 20 480,00 zł. 

 

 

5.2 INWESTYCJE NA NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH PRZEPROWADZONE 

PRZEZ GZMK  

Inwestycje na nieruchomościach gminnych wykonano na łączną kwotę  

1 100 417 zł. i dotyczyły one zadań w zakresie:  

1) Zagospodarowanie nieruchomości gminnych  - 458 538 zł. w tym  m.in: 

a) wykonanie przebudowy w zakresie wentylacji budynku przy ul. Kozielskiej 33 w Strzelcach 

Op. – 53 978 zł, 

b) wykonanie przebudowy w zakresie wentylacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Strzeleckiej 4 w miejscowości Niwki., - 49 000 zł, 

c) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych (metodą iniekcji krystalicznej) 

budynku GZMK przy ul. Zamkowej 2- 24 000 zł, 

2) Wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych w celu zapewnienia  
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 bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenia emisji pyłów- 429 549 zł, w tym wykonanie  

zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe wraz z przebudową instalacji 

gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych – 270 456 zł, 

3) Wykonanie dokumentacji projektowych – 101 697 zł, 

4) Wykonanie  wymiany konstrukcji dachów i pokryć z dociepleniem,  -  110 633 zł.  

 

Lp. Nazwa zadania Wykonanie  w tyś. zł 

1. Zagospodarowanie nieruchomości gminnych                           458 537,70 

 Wykonanie iniekcji krystalicznej 

 ul. Zamkowa 2 St. Op. 
24 000,00 

 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych 

ul. 1-go Maja 31 St. Op. 
26 937,00 

 Wymiana WLZ-tu z pracami towarzyszącymi 

 ul. Ujazdowska 18 St. Op. 
15 172,60 

 Wykonanie robót instalacyjnych klimatyzacji 

 ul. Zamkowa 2 St. Op. 
59 527,75 

 Przebudowa lokalu wraz z przygotowaniem lokalu do 

zasiedlenia ul. Zamkowa 10/1 Kadłub 
137 000,41 

 Modernizacja w pomieszczeniach biurowych  

ul. Zamkowa 4 St. Op. 
10 008,40 

 Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego z 

zakresu wentylacji ul. Kozielska 33 St. Op. 
53 978,40 

 Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego z 

zakresu wentylacji ul. Strzelecka 4 Niwki 
49 014,30 

 Wykonanie więźby dachowej na budynku 

 ul. Olszowska 17 Warmątowice 
55 104,00 

 Wymiana WLZ-tu ul. Wolności 27 Szymiszów 12 194,84 

 Wykonanie przyłącza wody do budynku 

ul. M. Prawego 30B St. Op. 
15 600,00 

2. Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie 

urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia 

bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji 

pyłów 

                          429 549,49 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe ul. Rynek 26/2 St. Op. 
16 600,00 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe ul. Krakowska 28/2 St. Op. 
18 798,00 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe wraz z 

remontem lokalu mieszkalnego 

ul. 1-go Maja 31 St. Op. 

32 390,78 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe ul. Chopina 1A/5 St. Op. 
18 600,00 
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 Montaż wkładu kominowego do pieca na paliwo stałe 

ul. 1-go Maja 31/8 St. Op. 
2 941,08 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe ul. Krakowska 28/9 St. Op. 
8 590,00 

 Wykonanie instalacji gazowej oraz c.o. na paliwo 

gazowe wraz z przygotowaniem lokalu do zasiedlenia 

ul. Wałowa 2/1 St. Op. 

22 800,00 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe wraz z przygotowaniem lokalu do 

zasiedlenia ul. Żeromskiego 8/4 St. Op. 

36 150,30 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe wraz z przygotowaniem lokalu do 

zasiedlenia ul. Topolowa 1/5 St. Op. 

29 700,00 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe wraz z przygotowaniem lokalu do 

zasiedlenia ul. Rynek 26/5 St. Op. 

47 800,00 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe wraz z przygotowaniem lokalu do 

zasiedlenia ul. Opolska 16/2 St. Op. 

30 726,00 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe  

ul. Krakowska 32A/2 St. Op. 

21 198,43 

 Wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz c.o. na 

paliwo gazowe ul. Krakowska 24/5 St. Op. 
19 493,63 

 Budowa urządzeń wentylacyjnych dla lokali 

mieszkalnych ul. Krakowska 24/5 i 6 St. Op. 
8 275,86 

 Budowa urządzeń wentylacyjnych dla lokali 

mieszkalnych ul. Krakowska 4 St. Op. 
 7 744,77 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Kozielska 33/2 St. Op. 
14 953,65 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Kozielska 33/3 St. Op. 
12 968,43 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Kozielska 33/4 St. Op. 
13 972,42 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Kozielska 33/6 St. Op. 
12 968,43 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Toszecka 6/2 St. Op. 
12 968,43 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Toszecka 6/4 St. Op. 
12 968,43 

 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Toszecka 6/5 St. Op. 
12 968,43 
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 Wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe 

ul. Toszecka 6/6 St. Op. 
13 972,42 

3. Wymiana konstrukcji dachów i pokryć z 

dociepleniem, roboty termomodernizacyjne oraz 

pozostałe roboty inwestycyjne. 

                           110 633,05 

 Wymiana pokrycia dachu z częściowym dociepleniem 

ul. Krakowska 4 St. Op. 
110 633,05 

 

Remonty i inwestycje na budynkach 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.  

5.3 INWESTYCJE I PRACE REMONTOWE ZREALIZOWANE W OBIEKTACH 

OŚWIATOWYCH 

 

Inwestycje w jednostkach oświatowych zrealizowane w 2019 roku: 

1) PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich 

• przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska – 599.974,32 zł 

(dodatkowo ze środków gminy Strzelce Opolskie w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kwotę 19.980,12 zł zakupiono 

nowe elementy ogrodzenia), 

 

 
 

2) PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich 

• wymiana instalacji gazowej na miedzianą – 51.414,00 zł, 

3) PSP w Dziewkowicach 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

47 

 

• wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie szkoły (Strzelecki Budżet 

Obywatelski) – 49.922,29 zł, 

 
 

4) ZPO w Dziewkowicach 

• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację części budynku 

przedszkola ujętego w gminnej ewidencji zabytków – 27.060,00 zł, 

5) PP nr 10 w Strzelcach Opolskich 

• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń byłego 

mieszkania na potrzeby przedszkola – 15.744,00 zł, 

6) PP w Dziewkowicach 

• modernizacja istniejącego placu zabaw przy przedszkolu (Strzelecki Budżet Obywatelski) 

– 47.440,60 zł, 

  
 

7) PP w Kadłubie 

• „aktywne przedszkolaki” (Strzelecki Budżet Obywatelski)  – 49.949,61 zł, 

 
8) ZPO w Kadłubie 

• wymiana pieca centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Grodzisku – 

18.450,00 zł, 
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9) MOS w Strzelcach Opolskich 

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stadionu miejskiego 

na potrzeby wybranych konkurencji lekkoatletycznych wraz z rozbudową oświetlenia – 

wydatek, który nie wygasa z końcem 2019 roku (Uchwała Nr XVII/170/2019 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Op. z 18 grudnia 2019 r.). 

 

Najważniejsze zadania remontowe zrealizowane w 2019 roku: 

Lp 
Nazwa jednostki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac Wartość w zł. 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

1 

PSP nr 1 w Strzelcach 

Opolskich 

remont szatni w hali sportowej 4.920,00 zł 

2 remont instalacji w kotłowni 12.300,00 zł 

3 

naprawa części dachu wraz z obróbkami 

blacharskimi, malowanie ciągu 

komunikacyjnego w hali sportowej 

17.000,00 zł 

4 remont instalacji elektrycznej 5.970,01 zł 

5 
PSP nr 4 w Strzelcach 

Opolskich 

remont instalacji monitoringu terenów 

zewnętrznych (boiska) 
8.733,00 zł 

6 
PSP nr 7 w Strzelcach 

Opolskich 
renowacja parkietu stołówki 19.508,00 zł 

7 
PSP w Błotnicy 

Strzeleckiej 
usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej  4.963,78 zł 

8 
ZPO w Błotnicy 

Strzeleckiej 
remont części elewacji budynku 20.000,00 zł 

9 
ZPO w Kadłubie 

malowanie zaplecza sali gimnastycznej 14.950,27 zł 

10 naprawa usterek dekarskich 3.629,39 zł 

11 PSP w Suchej zabezpieczenie elewacji 820,41 zł 

12 
ZPO w Suchej 

malowanie pomieszczeń szatni, klatki 

schodowej 
7.899,06 zł 

13 modernizacja instalacji teletechnicznej 3.875,00 zł 

PRZEDSZKOLA 

14 

PP nr 4 w Strzelcach 

Opolskich 

wydzielenie drogi ewakuacyjnej 

w budynku o.z. w Szczepanku 
9.348,00 zł 

15 

wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego 

i awaryjnego w oddziale zamiejscowym w 

Szczepanku 

4.305,00 zł 

16 

remont schodów wejściowych i montaż 

balustrad w oddziale zamiejscowym w 

Szczepanku 

1.600,00 zł 

17 
prace remontowe związane z montażem 

urządzeń do monitoringu 
3.700,00 zł 

18 
PP nr 5 w Strzelcach 

Opolskich 
prace malarskie 1.039,50 zł 
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Lp 
Nazwa jednostki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac Wartość w zł. 

19 

PP nr 8 w Strzelcach 

Opolskich 

usunięcie awarii sieci wodociągowej w 

oddziale zamiejscowym w Szymiszowie 
1.370,22 zł 

20 wymiana instalacji kanalizacyjnej w kuchni 5.381,11 zł 

21 
remont komina i ławy kominiarskiej w 

oddziale zamiejscowym w Szymiszowie  
3.080,69 zł 

22 
naprawa centrali oddymiania, wymiana 

uszkodzonych opraw 
3.825,30 zł 

23 
prace remontowe związane z montażem 

urządzeń do monitoringu 
3.323,08 zł 

24 
naprawa instalacji ciepłej wody z wymianą 

baterii 
2.265,00 zł 

25 
PP nr 9 w Strzelcach 

Opolskich 

prace remontowe związane z montażem 

urządzeń do monitoringu  
3.323,08 zł 

26 
PP nr 10 w Strzelcach 

Opolskich 

naprawa dachu oraz instalacji gazowej 3.008,31 zł 

27 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 6.096,08 zł 

28 malowanie kuchni, zaplecza i obieralni 3.120,01 zł 

29 

PP w Dziewkowicach 

naprawa tynku na suficie oraz 

zabezpieczenie szyb przed wypadnięciem 

w oddziale zamiejscowym w 

Warmątowicach 

1.240,00 zł 

30 naprawa tynku i oświetlenia 2.750,00 zł 

31 
wymiana uszkodzonej stolarki okiennej 

w o.z. w Warmątowicach 
36.628,66 zł 

32 
usunięcie skutków zalania w oddziale 

zamiejscowym w Błotnicy Strzeleckiej 
8.127,03 zł 

33 
ZPO  

w Dziewkowicach 

remont sanitariatów w przedszkolu 9.943,31 zł 

34 
remont fragmentu elewacji („boazerie” 

przydachowe) z wymianą 4 okien 
19.999,98 zł 

35 

ZPO w Rozmierce 

wymiana rynien i naprawa dachu w PP  

w Rozmierce 
6.090,00 zł 

36 
montaż drzwi zewnętrznych, wyrównanie 

ścian, malowanie i wykonanie uziemienia 
3.900,00 zł 

37 ZPO w Suchej 
usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej  

w PP w Suchej 
4.843,47 zł 

38 
ZPO w Błotnicy 

Strzeleckiej 

remont pomieszczeń (łazienki dla 

personelu, łazienki dla dzieci oraz kuchnia) 

w PP w Warmątowicach 

37.000,00 zł 

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 

39 
MOS w Strzelcach 

Opolskich 
naprawa ogrodzenia 1.230,00 zł 

ŻŁOBEK 
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Lp 
Nazwa jednostki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac Wartość w zł. 

40 

Żłobek w Strzelcach 

Opolskich 

usunięcie awarii instalacji c.o. 4.305,00 zł 

41 montaż pompy oraz izolacji rur 8.733,00 zł 

42 wymiana bojlera na wodę 1.549,80 zł 

43 wymiana parapetów 2.730,60 zł 

6  INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I USŁUGI KOMUNALNE 

Zestawienie dróg gminnych administrowanych przez Gminę Strzelce Opolskie 

 

Lp. 
Numer 

drogi 

Numer 

ewidencyjny 

odcinka (NEO) 

Nazwa drogi 
Długość 

[m] 
 

1 105399O G1053991611055 Balcarzowice - Warmątowice 960  

2 105268O G1052681611055 Błotnica Strzelecka - ul.Kolejowa 233  

3 105271O G1052711611055 Błotnica Strzelecka - ul.Leśna 795  

4 105269O G1052691611055 Błotnica Strzelecka - ul.Nowa 382  

5 105272O G1052721611055 Błotnica Strzelecka - ul.Parkowa 888  

6 105276O G1052761611055 Błotnica Strzelecka - ul.Powstańców Śląskich 119  

7 105273O G1052731611055 Błotnica Strzelecka - ul.Stara Cegielnia 547  

8 105274O G1052741611055 Błotnica Strzelecka - ul.Stawowa 117  

9 105275O G1052751611055 Błotnica Strzelecka - ul.Szkolna 380  

10 105419 O G1054191611055 
Błotnica Strzelecka- łącząca drogę powiatową ul. 

Dworcową z przejazdem kolejowym 
799  

11 105270O G1052701611055 Błotnica Strzelecka - ul.Wiejska 894  

12 105277O G1052771611055 Błotnica Strzelecka-Balcarzowice-Sieroniowice 211  

13 105278O G1052781611055 Brzezina - ul.Lipowa 1143  

14 105508O G1055081611055 Centawa - Warmątowice 834  

15 105279O G1052791611055 Brzezina- Brzezińska 2223  

16 105265O G1052651611054 droga bez nazwy do Dziewkowic 1213  

17 105288O G1052881611055 Dziewkowice - pl. Klasztorny 264  

18 105296O G1052961611055 Dziewkowice - ul.Centawska 449  

19 105294O G1052941611055 Dziewkowice - ul.Jemielnicka 268  

20 105298O G1052981611055 Dziewkowice - ul.Józefa Lompy 688  

21 105282O G1052821611055 Dziewkowice - ul.Kolejowa 527  

22 105290O G1052901611055 Dziewkowice - ul.Kościelna 281  

23 105293O G1052931611055 Dziewkowice - ul.Krótka 382  

24 105284O G1052841611055 Dziewkowice - ul.Księdza Wajdy 346  

25 105291O G1052911611055 Dziewkowice - ul.Łąkowa 176  

26 105295O G1052951611055 Dziewkowice - ul.Mała 370  

27 105292O G1052921611055 Dziewkowice - ul.Spacerowa 426  
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28 105289O G1052891611055 Dziewkowice - ul.Ogrodowa 381  

29 105285O G1052851611055 Dziewkowice - ul.Podgórna 161  

30 105297O G1052971611055 Dziewkowice - ul.Polna 516  

31 105283O G1052831611055 Dziewkowice - ul.Poprzeczna 187  

32 105287O G1052871611055 Dziewkowice - ul.Sportowa 157  

33 105299O 
G1052991611055, 

G1052991611054 

Dziewkowice - ul.Strzelecka, Dziewkowice - 

ul.Strzelecka (boczna) 
748  

34 105286O G1052861611055 Dziewkowice - ul.Szkolna 256  

35 105281O G1052811611055 Dziewkowice - ul.Zielona 712  

36 105306O G1053061611055 Grodzisko - Bregule 1415  

37 105305O 105305O1611054 Grodzisko - ul.Leśna 207  

38 105305O G1053051611055 Grodzisko - ul.Leśna 499  

39 105302O G1053021611055 Grodzisko - ul.Młyńska 529  

40 105301O 105301O1611054 Grodzisko - ul.Polna 387  

41 105301O G1053011611055 Grodzisko - ul.Polna 719  

42 105304O G1053041611055 Grodzisko - ul.Powstańców Śląskich 1648  

43 105303O G1053031611055 Grodzisko - ul.Stawowa 713  

44  - wewnętrzna Grodzisko - ul.Wolności (boczna) 449  

45 105307O G1053071611055 Jędrynie - ul.Krótka 151  

46 105308O G1053081611055 Jędrynie - ul.Polna 684  

47 105309O G1053091611055 Jędrynie - ul.Zielona 216  

48 105322O G1053221611055 Kadłub - Barwinek - Spórok 3031  

49 105321O G1053211611055 
Kadłub - przysiółek Banatki (ul.Piaskowa do 

Młyńskiej) 
463  

50 105318O G1053181611055 Kadłub - ul.Boczna 566  

51  - wewnętrzna Kadłub - ul.Dworcowa 259  

52 105310O G1053101611055 Kadłub - ul.Krótka 345  

53 105319O 105319O1611054 Kadłub - ul.Leśna 488  

54 105319O G1053191611055 Kadłub - ul.Leśna 630  

55 105311O G1053111611055 Kadłub - ul.Młyńska 458  

56 105312O G1053121611055 Kadłub - ul.Okólna 426  

57 105316O 105316O1611054 Kadłub - ul.Piaskowa boczna 182  

58 105316O G1053161611055 Kadłub - ul.Piaskowa boczna 1248  

59 105313O G1053131611055 Kadłub - ul.Polna 300  

60 105314O G1053141611055 Kadłub - ul.Wodna 489  

61 105320O G1053201611055 Kadłub - ul.Wolności 881  

62 105315O 105315O1611054 Kadłub - ul.Zamkowa 97  

63 105315O G1053151611055 Kadłub - ul.Zamkowa 508  

64 105317O G1053171611055 Kadłub - ul.Zielona 1624  

65 105327O G1053271611055 Kalinowice - Kalinów (ul.Strzelecka) 1460  

66 105328O G1053281611055 Kalinowice - Sucha (ul. Parkowa) 969  

67 105328O 105328O1611054 Kalinowice - ul. Parkowa 239  

68 105323O G1053231611055 Kalinowice - ul.Przeskok 371  

69 105324O G1053241611055 Kalinowice - ul.Szkolna 137  

70 105326O G1053261611055 Kalinowice- Góry świętej Anny 569  
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71 105330O G1053301611055 Kalinów - granica gminy Leśnica (Dolna) 2806  

72 105329O G1053291611055 Kalinów - ul.Parkowa 179  

73  - wewnętrzna Kalinów - ul.Piękna 143  

74 105331O G1053311611055 

Ligota Dolna - Wiejska, Ligota Dolna - 

ul.Ezechiela Orlika, Ligota Dolna - 

ul.Romantyczna 

1604  

75 105333O G1053331611055 Ligota Górna - ul.Leśna 437  

76 105332O 105332O1611054 Ligota Górna - ul.Wiejska 893  

77 105332O G1053321611055 Ligota Górna - ul.Wiejska 507  

78 105325O G1053251611055 Kalinowice (ul. Dolna Lipa) 1841  

79 105334O G1053341611055 Niwki - Wiejska 1339  

80 105339O G1053391611055 Osiek - ul.Krótka 909  

81 105337O G1053371611055 Osiek - ul.Leśna 313  

82 105336O G1053361611055 Osiek - ul.Polna 425  

83 105340O G1053401611055 Osiek - ul.Strzelecka Boczna 367  

84 105338O G1053381611055 Osiek - ul.Szkolna 409  

85 105342O G1053421611055 
Płużnica Wielka - granica woj. śląskiego (Ligota 

Toszecka) 
1049  

86 105341O G1053411611055 Płużnica Wielka - ul.Wiejska 555  

87 105335O G1053351611055 Poznowice - granica gminy Izbicko - Niwki 939  

88 105351O 
G1053511611054, 

G1053511611055 

Rozmierka - Podborzany (ul.Jemielnicka), 

Strzelce Opolskie - Podborzany (ul.Jemielnicka) 
1829  

89  - wewnętrzna Rozmierka - ul. Strzelecka (boczna) 227  

90 105349O G1053491611055 Rozmierka - ul.1 Maja 276  

91 105345O G1053451611055 Rozmierka - ul.Dworcowa 1273  

92 105347O G1053471611055 Rozmierka - ul.Krótka 144  

93 105350O G1053501611055 Rozmierka - ul.Leśna 790  

94 105348O G1053481611055 Rozmierka - ul.Pasternik 1349  

95 105344O G1053441611055 Rozmierka - ul.Polna 619  

96 105346O G1053461611055 Rozmierka - ul.Powstańców Śląskich 366  

97 105343O G1053431611055 Rozmierka - ul.Szkolna 644  

98 105357O G1053571611055 Rozmierz - ul.Jemielnicka 642  

99  - wewnętrzna Rozmierz - ul.Kościelna 40  

100 105352O G1053521611055 Rozmierz - ul.Krzyżowa 203  

101 105355O G1053551611055 Rozmierz - ul.Młyńska 1963  

102 105356O G1053561611055 Rozmierz - ul.Strzelecka 221  

103 105353O G1053531611055 Rozmierz - ul.Wyzwolenia 1553  

104 105354O G1053541611055 Rozmierz - ul.Zielona 191  

105 105358O G1053581611055 Rożniątów - ul.Biadaczowa 586  

106 105364O G1053641611055 Rożniątów - ul.Biadaczowa (Biadacz-Groszków) 707  

107 105359O G1053591611055 Rożniątów - ul.Brzozowa 277  

108 105362O G1053621611055 Rożniątów - ul.Krótka 775  

109 105361O G1053611611055 Rożniątów - ul.Leśna 474  

110 105360O G1053601611055 Rożniątów - ul.Polna 402  
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111 105363O G1053631611055 Rożniątów - ul.Wolności (odgałęzienia) 691  

112 105420 O G1054201611055 Strzelce Opolskie -  ul. Ogrodowa 438  

113 105413O G1054131611054 Strzelce Opolskie - al. Jana Pawła II 339  

114  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - boczna 1 Maja 745  

115  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - boczna Kard. S. 

Wyszyńskiego 
175  

116 105280O G1052801611055 Strzelce Opolskie - Brzezina - gr. gminy Ujazd 3420  

117 105421O G1054211611055 
Strzelce Opolskie - droga między blokami 6 i 7 na 

os. Piastów Śl. 
99  

118 1054230O G10542301611055 Strzelce Opolskie- część KZ 1 183  

119 105422O G1054221611055 Strzelce Opolskie -część KZ 2 375  

120  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - droga wewnętrzna przy bloku 

nr 5 na os. Piastów Śl. 
95  

121  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. Bocznicowej i 

Sosnowej 
155  

122  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. K. Miarki i B. 

Prusa 
61  

123  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. Krzywoustego i 

Klonowej 
116  

124  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. Marka Prawego i 

pl. Targowego 
119  

125  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. Nowowiejskiej i 

Kamiennej 
66  

126 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. Toszeckiej i W. 

Świerzego 
297  

127  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - Opolska boczna 1 491  

128  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - Opolska boczna 2 127  

129  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - Os. Piastów Śląskich 533  

130  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - parking przy ul. Parkowej 104  

131 105221O G1052211611054 Strzelce Opolskie - plac Mikołaja Kopernika 91  

132 105232O G1052321611054 Strzelce Opolskie - Plac Myśliwca 87  

133 105263O G1052631611054 Strzelce Opolskie - Plac Stefana Żeromskiego 278  

134 105255O G1052551611054 Strzelce Opolskie - ul. Plac Targowy 644  

135  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - przedłużenie ul. Zamkowej 110  

136 105242O G1052421611054 Strzelce Opolskie - Plac Rynek 399  

137  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Strzelecki Obszar 

Gospodarczy I 
189  

138  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Strzelecki Obszar 

Gospodarczy II 
77  

139 105264O G1052641611054 Strzelce Opolskie - ul.Arki Bożka 113  

140 105248O G1052481611054 Strzelce Opolskie - ul.Andrzeja Struga 177  

141 105402O G1054021611054 Strzelce Opolskie - ul.Agatowa 252  

142  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Asnyka 115  

143 105207O G1052071611054 Strzelce Opolskie - ul.Bolesława Chrobrego 172  
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144 105220O G1052201611054 Strzelce Opolskie - ul.Bolesława Krzywoustego 189  

145 105241O G1052411611054 Strzelce Opolskie - ul.B. Prusa 145  

146 105202O G1052021611054 Strzelce Opolskie - ul.Blokowa 202  

147 105410O G1054101611054 Strzelce Opolskie - ul.Bocznicowa 608  

148  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Norberta Bończyka 138  

149 105408O G1054081611054 Strzelce Opolskie - ul.Braci Prankel 228  

150 105203O G1052031611054 Strzelce Opolskie - ul.Brzezińska 186  

151 105205O G1052051611054 Strzelce Opolskie - ul.Brzozowa 235  

152 105415O 105415O1611054 Strzelce Opolskie - ul.Budowlanych 517  

153 105414O 105414O1611054 Strzelce Opolskie - ul.Budowlanych 790  

154 105401O G1054011611054 Strzelce Opolskie - ul.Bursztynowa 656  

155 105411O G1054111611054 Strzelce Opolskie - ul.Ciepłownicza 1031  

156 105404O G1054041611054 Strzelce Opolskie - ul.Czereśniowa 3002  

157 105208O G1052081611054 Strzelce Opolskie - ul.Jarosława Dąbrowskiego 231  

158 105235O G1052351611054 Strzelce Opolskie - ul.Elizy Orzeszkowej 162  

159 105412O G1054121611054 Strzelce Opolskie - ul.Euzebiusza Ferta 379  

160 105206O G1052061611054 Strzelce Opolskie - ul.Fryderyka Chopina 91  

161 105209O G1052091611054 Strzelce Opolskie - ul.Fabryczna 809  

162  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Fabryczna 374  

163 105210O G1052101611054 Strzelce Opolskie - ul.Floriana 202  

164 105251O G1052511611054 
Strzelce Opolskie - ul.Klonowa( dawniej 

Świerczewskiego) 
708  

165 105211O G1052111611054 Strzelce Opolskie - ul.Graniczna 212  

166 105212O G1052121611054 Strzelce Opolskie - ul.Grunwaldzka 127  

167 105216O G1052161611054 Strzelce Opolskie - ul.Hugo Kołłątaja 87  

168 105245O G1052451611054 Strzelce Opolskie - ul.Henryka Sienkiewicza 298  

169 105400O G1054001611054 Strzelce Opolskie - ul.Henryka Pobożnego 190  

170 105223O G1052231611054 Strzelce Opolskie - ul.Juliusza Ligonia 72  

171 105226O G1052261611054 
Strzelce Opolskie - ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
614  

172 105258O G1052581611054 Strzelce Opolskie - ul.Józefa Wilkowskiego 140  

173  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Bronisława Jankowskiego 168  

174 105213O G1052131611054 Strzelce Opolskie - ul.Jarzębowa 159  

175 105201O G1052011611054 Strzelce Opolskie - ul.Jordanowska 227  

176 105228O G1052281611054 Strzelce Opolskie - ul.Karola Miarki 606  

177 105214O G1052141611054 Strzelce Opolskie - ul.Kamienna 711  

178 105266O G1052661611054 
Strzelce Opolskie - ul.Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
446  

179  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Karola Miarki (boczna) 159  

180 105403O G1054031611054 Strzelce Opolskie - ul.Kazimierza Wielkiego 679  

181 105215O G1052151611054 Strzelce Opolskie - ul.Kolejowa 483  

182 105219O G1052191611054 Strzelce Opolskie - ul.Krótka 66  

183 105256O G1052561611054 Strzelce Opolskie - ul.Księdza Józefa Wajdy 115  
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184 105227O G1052271611054 Strzelce Opolskie - ul.Ks. Karola Lange 100  

185 105405O G1054051611054 Strzelce Opolskie - ul.Księcia Alberta 188  

186 105222O G1052221611054 Strzelce Opolskie - ul.Leśna 429  

187 105224O G1052241611054 Strzelce Opolskie - ul.Ludowa 70  

188 105225O G1052251611054 Strzelce Opolskie - ul.Łąkowa 116  

189 105217O G1052171611054 Strzelce Opolskie - ul.Marii Konopnickiej 153  

190 105416O G1054161611054 Strzelce Opolskie - ul.Marka Prawego 791  

191 105229O G1052291611054 Strzelce Opolskie - ul.Młyńska 131  

192 105231O G1052311611054 Strzelce Opolskie - ul.Mostowa 803  

193 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Nefrytowa 81  

194 105233O G1052331611054 Strzelce Opolskie - ul.Okrężna 1220  

195 105234O G1052341611054 Strzelce Opolskie - ul.Osiedle 323  

196 105236O G1052361611054 Strzelce Opolskie - ul.Parafialna 48  

197  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Parkowa 77  

198 105237O G1052371611054 Strzelce Opolskie - ul.Piękna 376  

199 105238O G1052381611054 Strzelce Opolskie - ul.Podgórna 189  

200  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Polna 515  

201 105239O G1052391611054 Strzelce Opolskie - ul.Polna 184  

202 105240O G1052401611054 Strzelce Opolskie - ul.Poprzeczna 255  

203 105407O G1054071611054 Strzelce Opolskie - ul.Jana Rychla 350  

204 105243O G1052431611054 
Strzelce Opolskie - ul.Kupiecka( dawniej 

Rosenbergów) 
248  

205 105406O G1054061611054 Strzelce Opolskie - ul.Rubinowa 375  

206 105230O G1052301611054 Strzelce Opolskie - ul.Stanisława Moniuszki 551  

207 105244O G1052441611054 Strzelce Opolskie - ul.Sadowa 293  

208  - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Słonecznikowa 173  

209 105246O G1052461611054 Strzelce Opolskie - ul.Sosnowa 1032  

210 105247O G1052471611054 Strzelce Opolskie - ul.Strażacka 170  

211 105249O G1052491611054 Strzelce Opolskie - ul.Strzelców Bytomskich 1142  

212  - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - ul.Strzelców Bytomskich 

boczna 
149  

213 105170O G1051701611055 Strzelce Opolskie - ul.Surowcowa 1803  

214 105250O G1052501611054 Strzelce Opolskie - ul.Szkolna 124  

215 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Topazowa 109  

216 105218O G1052181611054 Strzelce Opolskie - ul.T. Kościuszki 334  

217 105253O G1052531611054 Strzelce Opolskie - ul.Topolowa 229  

218 105254O G1052541611054 Strzelce Opolskie - ul.Torowa 301  

219 105204O G1052041611054 Strzelce Opolskie - ul.Władysława Broniewskiego 136  

220 105252O G1052521611054 Strzelce Opolskie - ul.Wawarzyńca Świerzego 1550  

221 105257O G1052571611054 Strzelce Opolskie - ul.Wałowa 120  

222 105259O G1052591611054 Strzelce Opolskie - ul.Wojska Polskiego 58  

223 105424O G1052591611054 Strzelce Opolskie - ul.Wrzosowa 168  

224 105260O G1052601611054 Strzelce Opolskie - ul.Zamkowa 182  

225 105261O G1052611611054 Strzelce Opolskie - ul.Zielona 141  
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226 105262O G1052621611054 Strzelce Opolskie - ul.Żwirki i Wigury 126  

227 105424O wewnętrzna Strzelce Opolskie- ul. Pogodna 695  

228 105300O G1053001611055 Dziewkowice -ul.Leśna 464  

229 105371O G1053711611055 Sucha - Grodzisko 1780  

230 105370O G1053701611055 Sucha - ul. Kopernika 288  

231 105367O G1053671611055 Sucha - ul.Góra Świętej Anny 714  

232 105369O G1053691611055 Sucha - ul.Kościelna boczna 536  

233 105366O G1053661611055 Sucha - ul.Leśna 744  

234 105365O G1053651611055 Sucha - ul.Polna 257  

235 105368O G1053681611055 Sucha - ul.Wodna 557  

236 - wewnętrzna Szczepanek - ul. Krótka 259  

237 - wewnętrzna Szczepanek - ul. Okrężna 322  

238 105376O G1053761611055 Szczepanek - ul.Karola Miarki 545  

239 105372O G1053721611055 Szczepanek - ul.Leśna 313  

240 105375O G1053751611055 Szczepanek - ul.Podgórna 378  

241 105373O G1053731611055 Szczepanek - ul.Polna 265  

242 105377O G1053771611055 Szczepanek - ul.Wiktora Knapika 718  

243 105374O G1053741611055 Szczepanek - ul.Wolności 420  

244 105391O G1053911611055 Szymiszów - ul.1-go Maja 735  

245 105389O G1053891611055 Szymiszów - ul. Spokojna 625  

246 105394O G1053941611055 Szymiszów - ul.Suska 217  

247 105378O G1053781611055 Szymiszów - ul.Dębowa 393  

248 - wewnętrzna Szymiszów- ul. Fabryczna 421  

249 105381O G1053811611055 Szymiszów - ul.Franciszka Myśliwca 576  

250 105386O G1053861611055 Szymiszów - ul.Karola Miarki 173  

251 105384O G1053841611055 Szymiszów - ul.Kościelna 293  

252 105380O G1053801611055 Szymiszów - ul.Krótka 346  

253 105382O G1053821611055 Szymiszów - ul.Krzywa 185  

254 105388O 105388O1611054 Szymiszów - ul.Leśna 104  

255 105388O G1053881611055 Szymiszów - ul.Leśna 432  

256 105392O G1053921611055 Szymiszów - ul.Piękna 1494  

257 105379O G1053791611055 Szymiszów - ul.Polna 733  

258 105385O 1611054 Szymiszów - ul.Strzelecka 1730  

259 105385O G1053851611055 Szymiszów - ul.Strzelecka 360  

260 105390O G1053901611055 Szymiszów - ul.Szkolna 328  

261 105383O G1053831611055 Szymiszów - ul.Franciszka Waloszka  573  

262 105393O G1053931611055 Szymiszów - ul.Zielona 275  

263 105387O 105387O1611054 Szymiszów Osiedle - ul.Mała 1001  

264 105387O G1053871611055 Szymiszów Osiedle - ul.Mała 102  

265 105398O G1053981611055 Warmątowice -  ul.Olszowska 242  

266 105409O G1054091611055 Warmątowice - ul. Błotnicka 504  

267 105395O G1053951611055 Warmątowice - ul.Polna 547  

268 105397O G1053971611055 Warmątowice - ul.Stawowa 280  

269 105396O G1053961611055 Warmątowice - ul.Wiejska 690  

270   wewnętrzna Strzelce Opolskie- Dębowa 70  
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271   Publiczna Strzelce Opolskie- Miodowa 1 250  

272 105423O   Strzelce Opolskie- Lawendowa 160  

273   wewnętrzna Strzelce Opolskie- Wspólna 215  

274   wewnętrzna Strzelce Opolskie- Makowa 125  

275   wewnętrzna Błotnica Strzelecka- Polna 650  

276   wewnętrzna Brzezina- Cicha 180  

277   wewnętrzna Brzezina- Górna 500  

278   wewnętrzna Brzezina- Miła 280  

279   wewnętrzna Brzezina- Gruszecka 300  

280   wewnętrzna Rożniątów- Kwiatowa 170  

280   wewnętrzna Rożniątów- Słoneczna 230  

281     
Szymiszów- Franciszka Waloszka- odcinek od 

drogi krajowej DK94 
220  

282   Wewnętrza Szymiszów- Nowa 300  

283   wewnętrzna Szymiszów- Poprzeczna 195  

284   wewnętrzna Szymiszów- Stara Karolina 550  

285     Płużnica Wielka- Centawska 760  

286   wewnętrzna Sucha- Sosnowa 100  

287   wewnętrzna Sucha- różana 315  

288   wewnętrzna Warmątowice Centawska 395  

289   G1611055 Kalinów- Wiejska 870  

299   wewnętrzna Kadłub- Graniczna 105  

RAZEM: 146 898 
 

 
 

Wykaz punktów oświetleniowych na stanie gminy Strzelce Op. 

Lp. Nazwa stacji Ilość punktów 

Strzelce Opolskie 

1.         Dworcowa 12 

2.         Piramida 57 

3.         Matejki 30 

4.         Plac Targowy 49 

5.         
Karola Miarki- wzdłuż muru więzienia 4 

6.         Opolska boczna 8 

7.         Bursztynowa 69 

8.         Oś. Piastów + Al. Jana Pawła 41 

9.         Ferta 32 

10.      Gogolińska k. Cmentarza 2 

11.      Opolska – Cementowa 8 

12.      Gogolińska 37 

13.      Zakładowa- 1 Maja 50 

14.      Stawowa 20 
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15.      K. Wielkiego 18 

16.      Karola Miarki - boczna 5 

17.      Pomnik 18 

18.      Bocznicowa 20 

19.      1 Maja (Kronospan) 19 

20.      Plac Rekreacyjny - Wyszyńskiego 19 

21.      Nefrytowa  3 

22.      Topazowa  3 

Kalinowice 

23.      Stara poczta 9 

24.      Wiejska 9 

25.      Góra w. Anny 4 

Szczepanek 

26.      Knapika 12 

Kadłub 

27.      Caritas 1 

28.      Banatki Duże  4 

Sucha 

29.      Leśna 4 

30.      Wojska polskiego 3 

Rożniątów 

31.      Krótka 10 

32.      Wolności 4 

Szymiszów 

33.      Mała 2 

Kalinów 

34.      Piękna 3 

35 Boczna przy boisku  2 

Grodzisko 

36 Złącze Główna 14 

Niwki 

37 Boczne 2 

RAZEM   607 

 

6.1              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.  

W roku 2019r.  na cmentarzu komunalnym odbyły się 92 pogrzeby. Dokonano rezerwacji 9 miejsc 

pochówku, a wydano:  
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− 67 zezwoleń na wjazd dla firm kamieniarskich stawiających nagrobki, 

− 37 zezwoleń na utwardzenie terenu przy grobie, 

− 19 zezwoleń na montaż ławki. 

Na koniec 2019r. na cmentarzu komunalnym spoczywało 1247 pochowanych osób. 

Dochody z opłat na cmentarz komunalny 

Lp. Dochody z opłat Kwota w zł 

1. za miejsce grzebalne pojedyncze 8 700 

2. za miejsce grzebalne podwójne 8 400 

3. za rezerwację miejsca grzebalnego pojedynczego 1 000 

4. za miejsce grzebalne pod grobowiec podwójny 2 200 

5. za rezerwację miejsca grzebalnego pod grobowiec podwójny 3 000 

6. za miejsce pod niszę w kolumbarium 9 000 

7. za rezerwację miejsca pod niszę w kolumbarium 7 000 

8. za kolejny pochówek w grobie murowanym lub podwójnym 1 400 

9. wjazd firmy kamieniarskiej na cmentarz 6 700 

10. za miejsce grzebalne – urna 3 300 

11. za miejsce grzebalne dla dzieci do lat 6 750 

12. opłata za utwardzenie terenu 1 800 

13. opłata za ustawienie ławki 924 

14. odsetki 10,55 

 Łączna kwota dochodów z opłat wynosiła 54 184,55 

 

• W miesiącu lutym na skutek wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu konieczne było 

przeprowadzenie odśnieżania parkingu i terenu cmentarza przy użyciu ciężkiego sprzętu 

Zapewniono bieżące utrzymanie całorocznego porządku na całej powierzchni cmentarza oraz 

parkingu. Prace wykonywane były przez firmy świadczące usługi oraz przez pracowników 

obsługi cmentarza komunalnego z pomocą osób skierowanych do pracy z OPS oraz skazanych  

z ZK przy użyciu posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń. Systematycznie wykaszane były 

też trawniki założone na powierzchni ok. 3,5 ha. 

• Dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach czerwiec i wrzesień wykonano coroczne opryski 

przeciwko insektom i chorobom grzybowym 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 listopadzie wprowadzono zmianę w cenniku opłat oraz regulaminie cmentarza 

komunalnego umożliwiającą dokonanie pochówków na nowo wyznaczonej kwaterze do 

pochówków wielournowych. 

• W okresie od kwietnia do października w pracach porządkowych na cmentarzu komunalnym 

pomagali pracownicy interwencyjni skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
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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 z Centrum Integracji 

Społecznej w Strzelcach Opolskich. W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą 

Strzelce Opolskie a Zakładem Karnym Nr 1, piętnastu skazanych w ramach prac 

resocjalizacyjnych wysprzątało 159 grobów na kwaterze IG. Skazani pomogli także 

w grabieniu opadłych liści na terenie cmentarza i parkingu.  

 

 

Nowo wybudowany chodnik na kwaterze IIGR 

 

Zamontowany regał na zużyte znicze do ponownego wykorzystania na grobach 
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          Zakupiony nowy traktor Solo AL-KO T2                        Kwatera grobów urnowych 

6.2 REGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

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 

działał w dwóch lokalizacjach. 

1. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości - siedziba przy ul. Zamkowej 4. 

 

 

Z dniem 1 sierpnia 2019r. swoją  działalność zakończył  Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości 

przy ul. Zamkowej 4. W Inkubatorze  znajdowały się pomieszczenia biurowe przeznaczone na 

wynajem  na preferencyjnych warunkach firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą. 

Przez okres 5 lat w RIP działały następujące firmy: 

1) JSA Projekt Biuro Architektoniczne Jarosław Szuszkiewicz, 

2) Poradnia dietetyczna „Zdrowa Kaloria” Alicja Kałka Pisarek, 

3) Aero Freak Agencja reklamowa Łukasz Smyl, 

4) Schwerlast A.L  Pozwolenia Transportowe, 

5) SCLUSIVE Studio Fotograficzne Iwona Kołodziej, 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

62 

 

6) JSZ Instytut Profilaktyki Zdrowia Jolanta Szydło. 

 

Na mocy postanowień zawartych w Regulaminie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości 

możliwe było prowadzenie działalności w RIP nie dłużej niż 5 lat, do końca lipca 2019r. swoją 

działalność prowadzili następujący Najemcy: 

1) JSA Projekt Biuro Architektoniczne Jarosław Szuszkiewicz, 

2) Poradnia dietetyczna „Zdrowa Kaloria” Alicja Kałka Pisarek. 

Obecnie budynek pełni funkcję drugiego budynku siedziby Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich.  

 

2. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ,,Strzeleckie Łazienki”. 

 

W dniu 17 marca 2019r. minęły cztery lata od otwarcia Regionalnego Inkubatora 

Przedsiębiorczości przy ul. Opolskiej 46B, tzw. ,,Strzeleckie Łazienki”, zakończy on swoją 

działalność pod koniec lutego 2020r. 

W obiekcie przy ul. Opolskiej 46B w 2019r. działalność gospodarczą prowadziły  firmy z branży 

rekreacyjno-fitnessowej: 

− Gabinet Kosmetyczny ROYAL NAILS Adriana Romanowicz. 

− ATHLETE MAKER Studio Treningu Funcjonalnego Mateusz Bębas, 

− Gabinet Fizjoterapii Łukasz Migot, 

− Gabinet Logopedyczny „Mowa Odnowa” Alicja Zielińska, 

− POL-MED Medyczne Centrum Zdrowia i Urody Ewelina Pola, 

− Fryzur i Urody „NOVA” Wioletta Matyasik, Jan Zygmunt. 

  

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich oprócz najmu lokali 

użytkowych  oferował  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, 
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5) promocję firm na stronie internetowej Inkubatora - edycja ciągła na stronach 

internetowych RIP, Urzędu Miasta, portalach społecznościowych, prasie lokalnej, 

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 była do: 

1) osób z terenu powiatu strzeleckiego, które zamierzały 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. 

 

6.3 TARGOWISKO 

Targowisko miejskie usytuowane jest przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich i ma 

powierzchnię ponad 10.000 m². Targowisko jest własnością Gminy Strzelce Opolskie 

a funkcjonuje na podstawie Regulaminu Targowiska  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XL/345/09 z dnia 27 października 2009 r. Nadzór nad targowiskiem sprawuje referat Inicjatyw 

Gospodarczych i Promocji. 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 tam ponad 400 handlowców. 

Zarządcą targowiska w 2019r., wybieranym w konkursie ofert, była firma „Gabi” z Żędowic 

prowadzona przez Gabrielę Bartoszek,  a jej wynagrodzenie to 2 600 zł miesięcznie. Ponadto na 

podstawie  § 4 ust.1. pkt 3 Uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r., 

jest ona również inkasentem opłaty targowej i otrzymuje 5% zainkasowanych kwot. 

Dochody gminy z tytułu opłat targowych w roku 2019 wyniosły ok. 1 111 000 zł i były wyższe 

o ok. 10% od średnich dochodów z ostatnich kilku lat. 

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 2019 r. pchli targ organizowany był trzykrotnie, tj.  6 kwietnia, 15 czerwca, 28 września. 
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6.4 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.  

Rocznie na terenie działania Związku autobusy przejeżdżają 1,1 mln wozokilometrów.  Z tej 

liczby ok. 200 tys. wozokilometrów przypada na linie, które obsługują obszar wyłącznie naszej 

gminy i są przypisane do finansowania przez samorząd Strzelec Opolskich. 

 

 

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.  

Wydatki Gminy Strzelce Opolskie związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego 

w 2019 r. w ramach Związku JEDŹ z NAMI wyniosły 351 tys. zł. 
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6.5 GOSPODARKA ODPADAMI 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie jest 

realizowane zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe z wyłączeniem od 1 lipca 2015 r. cmentarzy. Analiza 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelce Opolskie, która 

przeprowadzana w gminie jest corocznie, stanowi istotny element weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Analiza za 2019r. wskazuje, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, pomimo 

pewnych słabych stron, można uznać za skuteczny i racjonalny, uwzględniający lokalne 

uwarunkowania.   

 Dotychczas wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pokrywają w całości wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbiorem, zagospodarowaniem 

odpadów i ich zarządzaniem. Racjonalne gospodarowanie środkami, mimo wielu starań nie 

pozwoliło jednak na utrzymanie dotychczasowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na poziomie z 2013 r. Od lipca 2019 r. gmina Strzelce Opolskie zmuszona została 

do podniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Największy wpływ na wzrost kosztów miał 

wzrost stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zmieniły się wraz 

z podpisaniem nowej umowy z Wykonawcą wyłonionym zarówno w przetargu na zadanie 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie” jak i na 

„Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” 

w Szymiszowie” 

Wzrost cen za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych spowodował 

konieczność podniesienia stawek w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, tak 

aby wpływy z tej opłaty pokryły zwiększone koszty utrzymania systemu. Wzrost opłat wynika 

również z faktu, że na terenie gminy Strzelce Opolskie produkuje się coraz więcej odpadów, 

więcej też mieszkańcy przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Szymiszowie, a co za tym idzie – wzrastają koszty ich zagospodarowania. 

 W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę gmina odbiera sprzed 

nieruchomości wytworzone przez mieszkańców odpady komunalne: niesegregowane (zmieszane), 

selektywne: bioodpady stanowiące odpady komunalne (ograniczenie do 240 l odpadów 

odbieranych sprzed posesji przy każdym odbiorze, brak ograniczenia w PSZOK), popiół, 

opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru, makulatury i drobnego metalu oraz odpady 

wielkogabarytowe. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest z punktów 

wyznaczonych na terenie miasta i sołectw, a drobnych elektrosprzętów pozbywać się można także 

poprzez Miejskie Punkty Elektroodpadów. Ponadto w ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy 

gminy Strzelce Opolskie mogą przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie, przy ul. Dworcowej 7A odpady problemowe. 

Ograniczenia w ilości przyjmowanych przez Punkt EKO BOX odpadów dotyczą następujących 

odpadów: 

• gruzu (do 1 Mg na rok),  
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• opon (do 10 sztuk na rok, pochodzących wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów 

i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), 

• papy odpadowej (do 0,2 Mg rocznie).  

 Gmina Strzelce Opolskie od 2013 roku nie tylko osiąga wymagane prawem poziomy 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

odebranych z terenu gminy, ale co roku je przekracza. Zdecydowana większość odpadów 

komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielki 

odsetek odpadów zostaje poddany składowaniu.  

Zgodnie z zasadniczym celem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

priorytetowym zadaniem dla Gminy Strzelce Opolskie było i jest przede wszystkim 

upowszechnianie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” oraz dalsze 

uświadamianie mieszkańców w zakresie poszanowania środowiska naturalnego. Zagadnienia te 

są głównym celem prowadzonej od 2018 r. na terenie gminy kampanii informacyjno-edukacyjnej 

„Eko-Logika”. 

Z powodu zmiany przepisów prawa dotyczących terminów składania rocznych sprawozdań za 

2019 r. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za pośrednictwem Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wiążącą się z brakiem posiadania ww. 

sprawozdań przez gminę Strzelce Opolskie, dane objęte tymi sprawozdaniami za ww. okres nie 

mogły zostać wskazane w przeprowadzonej analizie. 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzelce Opolskie za rok 2019 

oraz dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej: www.odpady.strzelceopolskie.pl    

 

W gminie Strzelce Opolskie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości nie uległ zmianie w stosunku do lat 2013 – 2018. 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 bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 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. 

http://www.odpady.strzelceopolskie.pl/
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 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, 

• zużyte baterie - zbierane są do specjalnych pojemników usytuowanych  

w niektórych placówkach handlowych, oświatowych, Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie oraz 

w Miejskich Punktach Elektroodpadów, 

• drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki – w Miejskich Punktach Elektroodpadów, 

w PSZOK 

 W wyniku ogłoszonego w I połowie 2019 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 1 lipca 2019 r. 

i obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.).  

   

❖ Gminny program osłonowy w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych  

w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne. 

Od roku 2014 gmina Strzelce Opolskie prowadzi 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.   

 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, w roku 2018 – 191 rodzin oraz w roku 2019 – 203 rodziny. 

W roku 2019 możemy zaobserwować znacznie większy wzrost wydatków na program osłonowy 

w stosunku do lat poprzednich. Spowodowane jest to zwiększeniem stawki za odpady komunalne, 

jaką gmina Strzelce Opolskie wprowadziła od 1 lipca 2019 r. Nowe stawki wynoszą od dnia 1 lipca 

2019 r. 17 zł za osobę segregującą odpady oraz 34 zł za osobę w przypadku, gdy nie 

zadeklarowano segregowania odpadów komunalnych. Poniższy wykres obrazuje wydatki 

ponoszone z budżetu gminy na realizację tego programu. 
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❖  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”. Tutaj zamieszczane są wszystkie ważne informacje, 

zarówno dotyczące całej Gminy Strzelce Opolskie jak również  te ściśle związane z gospodarką 

odpadami. W 2019 r. dla najmłodszych mieszkańców w dalszym ciągu udostępniona była  

interaktywna gra edukacyjna „Segreguj odpady”, dzięki której dzieci mogły sprawdzić lub 

pogłębić swoją wiedzę na temat zasad poprawnej segregacji odpadów obowiązujących na terenie 

Gminy. 

 
Od stycznia 2019 r. prowadzona była kampania edukacyjna dotycząca wprowadzenia 

dodatkowego, niebieskiego pojemnika na selektywnie zbierany papier i tekturę, wyodrębnione 

z frakcji żółtej. Akcja ta była związana z obowiązkiem dostosowania obowiązującej w gminie 

selektywnej zbiórki odpadów do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  
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 W czerwcu i  grudniu 2019 roku wydano i rozkolportowano harmonogramy odbioru 

odpadów komunalnych na  II połowę 2019 i cały 2020 r.  

Systematycznie publikowano ogłoszenia i informacje, drukowano niezbędne naklejki na 

pojemniki.  

Materiały informacyjne, m.in. harmonogram odbioru odpadów oraz inne ważne dane dotyczące 

gospodarki odpadami komunalnymi sukcesywnie udostępniane są również, w funkcjonującej od 

początku 2018 r., nowej  aplikacji mobilnej „Moje odpady”.  

 

W związku z podpisaną przez  Gminę Strzelce Opolskie, w dniu 27 lipca 2018 r.,  umową na 

dofinansowanie przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 projektu pn.: „Kompleksowa kampania informacyjno – edukacyjna gminy Strzelce 

Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą „Eko-Logika” w 2019 r. prowadzonych 

było wiele działań edukacyjnych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: zorganizowanie 

przedstawień teatralnych o charakterze ekologicznym, poświęconym tematyce selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych oraz problemom związanym ze spalaniem śmieci, na które 

zaproszone zostały dzieci i młodzież z gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, a także 

wydanie poradników: „Strzeleckie Rady na Odpady”  oraz „Kompostowanie najlepszym 

sposobem na odpady organiczne”. Oba poradniki zostały dostarczone mieszkańcom w ramach 

akcji „Door to door”.  

Jesienią 2019 r. w ramach kampanii „Eko-Logika”, aby zachęcić mieszkańców gminy do 

zagospodarowywania swoich bioodpadów  w przydomowych kompostownikach, został 

zorganizowany konkurs plastyczny pt. : "SEGREGUJ I KOMPOSTUJ BIOODPADY W SWOIM 

DOMU". Jako nagrody w konkursie zakupionych zostało 100 szt. kompostowników oraz 

3 zestawy narzędzi ogrodowych na łączną kwotę prawie 14 tyś. zł. 

Wszystkie działania prowadzone w ramach tej kampanii mają za zadanie uwrażliwić 

mieszkańców na problemy ekologiczne i zdrowotne powodowane niewłaściwym 

zagospodarowaniem odpadów oraz spalaniem odpadów w domowych instalacjach grzewczych. 

Gmina Strzelce Opolskie prowadzi swoje działania edukacyjne nie tylko w ramach „Eko 

Logiki”, ale również jako zadania wynikające z jej ustawowych obowiązków. W  dalszym ciągu 

finansowane są programy edukacyjne realizowane przez gminne jednostki oświatowe.  W 2019 r. 

wsparto 14 projektów na łączną kwotę 16.321,67 zł.  

Bardzo ważnym elementem 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 2019 r. w trakcie 8 zajęć udział wzięło 327 uczniów i przedszkolaków. Oprócz 

spotkań z młodzieżą Gmina prowadzi także spotkania z seniorami i zarządcami nieruchomości 

wielorodzinnych. 

W roku 2019 gmina Strzelce Opolskie wydała na działania edukacyjne 89 760,74 zł z czego 

43663,41 zł zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 

projektu „Eko-Logika”. 
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❖ Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

w gminie Strzelce Opolskie. 

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. 

 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 elementy infrastruktury, 

zakupiono w 2019 roku – w celu poprawienia czytelności danych, nowe tablice dotyczące: 

▪ godzin funkcjonowania PSZOK,  

▪ rodzajów odpadów wrzucanych do poszczególnych kontenerów, 

▪ wyodrębnienia od 1 lipca 2019 r. z pojemnika koloru żółtego przeznaczonego na 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, nowej frakcji: odpadów 

z papieru i tektury, którą należy wrzucać do pojemnika / worka koloru niebieskiego 

(zaktualizowanie dotychczas istniejącej na ścieżce edukacyjnej tablicy w tym 

zakresie). 

❖ Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi są pokrywane przez podmioty, 

które zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, poprzez wnoszenie przez nich stosownych opłat. Niniejsze opłaty wnoszone są 

w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek 

ponoszenia opłaty.  

 Ceny jednostkowe usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieniły się 

w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z terenu gminy Strzelce Opolskie z dniem 1 lipca 2019 i obowiązują 

do czasu wygaśnięcia aktualnie trwającej umowy tj. do 30 czerwca 2021r. W tabeli poniżej 

przedstawione zostały ceny obowiązujące w pierwszym półroczu 2019 r., które były wynikiem 

przetargu przeprowadzonego w roku 2017 i obowiązywały do 30 czerwca 2019 r. Można 

zaobserwować wyraźny wzrost procentowy cen. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady 

wielkogabarytowe, ich cena w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu wzrosła o ponad 117%. 

Również cena za odpady szklane znacznie wzrosła. W tym przypadku zanotowano wzrost ceny 
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o ponad 76%. Wyjątkiem są tutaj odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Ich cena zmniejszyła się w stosunku do wcześniej obowiązującej o nieco ponad 

23%. 

 

Ceny jednostkowe za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie 

w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019 r. oraz od 1 lipca 2019r. 

Lp. Katalog usług 

Cena brutto w PLN 

od 1 lipca 2017 od 1 lipca 2019 

1. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, odebranych od 

właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne. 

413,91 567,00 

2. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg zgromadzonych w sposób selektywny odpadów 

opakowaniowych, makulatury oraz drobnych 

elementów z tworzyw sztucznych i metali odebranych od 

właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne. 

283,50 X 

3. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg zgromadzonych w sposób selektywny zmieszanych 

surowców wtórnych, odebranych od właścicieli 

nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. 

X 437,40 

4. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg zgromadzonego w sposób selektywny papieru 

odebranego od właścicieli nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne. 

X 394,20 

5. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg szklanych odpadów opakowaniowych zebranych 

selektywnie, odebranych od właścicieli nieruchomości, na 

których powstają odpady komunalne. 

113,4 199,80 

6. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg zebranych selektywnie popiołów na Składowisku 

odpadów w Szymiszowie. 

379,92                           

(od 01.01.2018) 
459,00 

7. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów ulegających biodegradacji, odebranych 

od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne. 

391,23 486,00 

8. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów wielkogabarytowych zebranych podczas 

tzw. "zbiórki mobilnej". 

340,20 739,80 
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9. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 

1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

zabranego podczas tzw. "zbiórki mobilnej". 

260,82 199,80 

 

Za wytworzone odpady, bez względu na ich ilość, mieszkańcy ponoszą miesięczną opłatę, która 

od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami do chwili zmiany 

stawek utrzymywała się na poziomie 12,00 zł od osoby, w przypadku zdeklarowania segregacji 

odpadów lub 18,00 zł od osoby, jeśli odpadów nie segregowano. Aktualnie stawki opłaty od 

miesiąca lipca 2019 r. wynoszą: 

• 17,00 zł od jednego mieszkańca / miesiąc – w przypadku gromadzenia odpadów 

w sposób selektywny 

• 34,00 zł od jednego mieszkańca / miesiąc – w przypadku gromadzenia odpadów 

w sposób zmieszany 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a wytwarzane są odpady komunalne opłata ponoszona jest od ilości zdeklarowanych pojemników. 

Zmiany w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym przypadku 

obrazują poniższe tabele. 

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika m.in. z faktu, że 

produkujemy coraz więcej odpadów, więcej oddajemy też do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Szymiszowie, a co za tym idzie – ponosimy coraz to większe koszty 

zagospodarowania. Wysokie ceny paliwa, kosztów pracowniczych oraz standardy narzucane przez 

prawo – wszystkie te czynniki wpływają na ceny wykonywanych usług, co przekłada się na wzrost 

opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych 

wpływa również: 

• wzrost opłat za przyjęcie śmieci do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK), 

• wzrost stawek za korzystanie ze środowiska (opłata marszałkowska wzrosła  

z 170 zł na 270 zł za tonę odpadów), 

• rozregulowany rynek odzysku i recyklingu – w ubiegłych latach był duży popyt na odbiór 

surowców wtórnych, obecnie sytuacja na rynku się odwróciła i gminy muszą dopłacać za ich 

zagospodarowanie.  

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej dla nieruchomości niezamieszkałych 

w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2019 r. (*cena obejmuje jeden wywóz jednego pojemnika w miesiącu) 

 

RODZAJ 

POJEMNIKA 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY – 

odpady gromadzone w sposób 

selektywny* 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY –odpady 

gromadzone w sposób 

zmieszany* 

60 l 8,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

10,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

80 l 10,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

15,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 
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120 l 15,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

20,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

240 l 30,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

40,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

1100 l 120,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

160,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

KP-5 450,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika/mc 

600,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika/mc 

KP-7 500,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika/mc 

800,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika/mc 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej dla nieruchomości niezamieszkałych 

od lipca 2019 r.       (*cena obejmuje jeden wywóz jednego pojemnika w miesiącu) 

RODZAJ 

POJEMNIKA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY – 

odpady gromadzone w sposób 

selektywny* 

WYSOKOŚĆ OPŁATY –odpady 

gromadzone w sposób 

zmieszany* 

 

60 l 

8,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

16,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

 

80 l 

10,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

20,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

 

120 l 

15,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

30,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

 

240 l 

30,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

60,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

 

1100 l 

120,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika /mc 

240,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika /mc 

 

KP-5 

450,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika/mc 

900,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika/mc 

 

KP-7 

500,00 zł za jeden wywóz 

jednego pojemnika/mc 

1000,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika/mc 

 

W kwestii odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, na których odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 30,00 złotych. Z kolei gdy odpady nie są zbierane 

iodbierane w sposób selektywny, stawka ta wynosi 60,00 złotych.  

 Plan dochodów i wydatków na rok 2019 został opracowany w oparciu o analizy wpływów 

z opłat za gospodarowanie odpadami za lata 2013 – 2017 i pierwsze półrocze roku 2018. 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.  
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Ściągalność opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi utrzymuje się 

niezmiennie od roku 2013 na poziomie średnio około 99 %.  

 Powyższe również znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu planu dochodów  

roku 2019. 

W stosunku do roku 2018, w roku 2019 nastąpił wzrost o 2% udziału sołectw miejskich w opłatach 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Spadek wskaźnika udziału w opłatach o 1% w roku 2019 wystąpił wśród opłat wnoszonych przez 

mieszkańców Strzelec Opolskich oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpłaty wnoszone przez 

pozostałe grupy podmiotów pozostały niezmienne w stosunku do roku 2018. 

 

Procentowy udział podmiotów we wnoszonych opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2019. 

 
 

Zestawienie należności, wpłat, należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości za odpady 

komunalne z podziałem na właścicieli nieruchomości w roku 2019. 

 

Lp. Grupy płatników 
Należności 

2013 - 2019 

Wpłaty w roku 

2019 

Należności 

pozostałe do 

zapłaty wg stanu 

na 31.12.2019r. 

w tym: 

zaległości 

1. 

Sołectwa Strzelce 

Opolskie 
452 490 419 906 37 631 24 347 

2. 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
1 503 903 1 365 985 137 918 1 471 

7%
23%

5%

3%
2%

30%

30%

Sołectwa Strzelce
Opolskie

Spółdzielnia
Mieszkaniowa

PUKiM sp. z o.o.

GZMK

Pozostałe
wspólnoty

Sołectwa wiejskie

Strzelce Opolskie
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3. 
PUKiM Sp. z o.o. 291 366 265 088 26 310 339 

4. 
GZMK 152 009 152 009 0 0 

5. 

Pozostałe 

wspólnoty 
141 899 141 372 527 0 

6. 
Sołectwa wiejskie 1 961 478 1 764 766 215 829 156 764 

7. 
Strzelce Opolskie 1 935 580 1 762 690 184 739 141 780 

Razem 6 438 725 5 871 816 602 954 324 701 

 

Powyższe wskazuje, że największe problemy z terminowym wnoszeniem opłat, a tym samym 

największe zadłużenia mają właściciele nieruchomości zamieszkujący sołectwa wiejskie. Problem 

ten nie występuje w przypadku Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego oraz pozostałych 

wspólnot mieszkaniowych, które wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. nie miały na swoim koncie 

żadnego zadłużenia lub jest ono znikome. 

 

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

419 906,00

1 365 985,00

265 088,00

152 009,00

141 372,00

1 764 766,00

1 762 690,00

Sołectwa Strzelce Opolskie Spółdzielnia Mieszkaniowa

PUKiM sp. z o.o. GZMK

Pozostałe wspólnoty Sołectwa wiejskie

Strzelce Opolskie
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Ustawowe wydatki poniesione w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w roku 2019. 

 
 

Poddając analizie wydatki związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, jednoznacznie można stwierdzić, że największym kosztem jest koszt usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, który stanowi ponad 78% wydatków całego 

systemu. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie 

w roku 2019 wygenerował  wydatek na poziomie około 10% całości kosztów systemu, natomiast 

zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskało prawie 11% wydatków 

całego systemu. 

 

Wydatki poniesione na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z podziałem na podstawowe frakcje odpadów w roku 2019.  

577 485 zł

587 215 zł

39 983 zł

22 811 zł

4 548 469 zł

43 663 zł

Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Funkcjonowanie PSZOK EKO BOX

Edukacja, informacja, promocja

Usługi pocztowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zgodnie z umowami)
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Na wykresie można zauważyć, że największym wydatkiem dla Gminy Strzelce Opolskie jest koszt 

odbioru i zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Stanowi on ponad 

połowę kosztów dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w gminie Strzelce 

Opolskie. 

Podsumowując, koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi są w całości finansowane  

z wpływów z tytułu wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

❖ Liczba mieszkańców.  

W roku 2019 w Gminie Strzelce Opolskie zameldowanych było 28 836 osób, odpowiednio 

w  mieście 16 539 w sołectwach 12 297 osób (stan z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2019 

roku). Gminny system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości 

(zamieszkałe i niezamieszkałe – oprócz cmentarzy) tzn., że wszyscy właściciele zobowiązani 

zostali do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(w przypadku zabudowy wielolokalowej deklarację składają zarządcy nieruchomości wspólnej).  

Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2019 r. złożono 26 074 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego w samym roku 2019 wpłynęło 2 347 deklaracji 

2 782 078

310 589

595 239
48 765

25 079 446 300

240 595

5 002
587 215

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych

Koszt odbioru i zagospodarowania popiołu

Koszt odbioru i zagospodarowania szkła

Koszt odbioru i zagospodarowania papieru (od 1 lipca 2019r.)

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych

Koszt odbioru i zagospodarowania elektrosprzętów

Koszty funkcjonowania PSZOK EKO BOX
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(w tym  2 096 korekt i 251 nowych deklaracji) obejmujących nieruchomości zamieszkałe, 

mieszane i niezamieszkałe. 

 

Monitorowanie Ilości złożonych deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz dokonywanych korekt. 

 
  

Z analizy złożonych deklaracji wynika, że do końca roku 2019 w Gminie Strzelce Opolskie 

zamieszkiwało 23 724 osoby, z tego w mieście 14 597 oraz w sołectwach 9 127 osób. Różnica 

między liczbą zameldowanych a mieszkających w gminie osób związana jest z migracjami 

zarobkowymi, zarówno zagranicznymi jak i krajowymi oraz kontynuowaniem nauki poza terenem 

gminy. 

 

Zestawienie liczby osób zameldowanych i zamieszkałych w 2019 roku w gminie Strzelce 

Opolskie z podziałem na poszczególne miejscowości (stan na 31.12.2019 r.) 

Miejscowość Liczba osób  

zameldowanych 

Liczba osób zamieszkujących 

Błotnica Strzelecka 979 753 

Brzezina 149 120 

Dziewkowice 1 374 1 029 

Grodzisko 684 532 

Jędrynie 112 91 

Kadłub 1 509 1 027 

Kalinowice 407 338 

Kalinów 241 198 

Ligota Dolna 94 63 

Ligota Górna 92 70 

8450
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Niwki 95 70 

Osiek 420 319 

Płużnica Wielka 184 135 

Rożniątów 871 615 

Rozmierka 940 685 

Rozmierz 440 339 

Sucha 653 446 

Szymiszów 1 813 1 316 

Szczepanek 719 565 

Warmątowice 521 416 

Strzelce Opolskie 16 539 14 597 

SUMA 28 836 23 724 

 

Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich wynika, że na dzień 31 

grudnia 2019 r. wszyscy zobowiązani właściciele nieruchomości powinni mieć złożone deklaracje 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub posiadać umowy związane 

z pozbywaniem się nieczystości ciekłych. W każdym przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób 

niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Burmistrz Strzelec Opolskich będzie wszczynał postępowanie administracyjne w przedmiotowej 

sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub 

nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie. Monitorowaniu podlegają także 

nowopowstałe nieruchomości. 

Nieustannie prowadzone są  działania majce na celu uszczelnienie systemu odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych wytwarzanych na wszystkich nieruchomościach na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie. W roku 2019 zostało przeprowadzonych 41 kontroli w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

 

❖ Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Strzelce Opolskie.  

W 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących terminów składania rocznych sprawozdań za 

2019 r. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zbierające odpady komunalne oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, 

a także marszałków województw za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami. W związku z powyższym faktem oraz brakiem złożonych 

przedmiotowych sprawozdań przez ww. podmioty, podanie rzetelnych danych o ilości odpadów 

wytworzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w 2019 r. (w tym także innych informacji 

objętych sprawozdaniem) na dzień sporządzenia przedmiotowego Raportu o stanie gminy nie jest 

możliwe.                                   
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6.6 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. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie zarządu 

nieruchomościami, higieny komunalnej, zieleni miejskiej oraz remonty budynków mieszkalnych.  

W 2019 r. Społka realizowała nastepujące działania: 

1) kontynuowanie działań związanych z budową domków jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej na terenie Zieleni miejskiej w ramach projektu ’Osiedle w zieleni" 

Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2020 roku a jego wartość to kwota 

3 683 930,00 zł,   

Etap I projektu zakłada budowę  8 domów w zabudowie szeregowej: 

• w styczniu 2019r.  ogłoszono przetarg na budowę 8 domów jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej, 

• w kwietniu 2019r. odebrano pozwolenie budowlane na realizację projektu, 

• w maju podpisano umowy na uczestnictwo w projekcie oraz umowy z 

wykonawcą inwestycji, 

• w grudniu rozpoczęte zostały prace układania dachówki oraz montażu  okien 

dachowych; 

 

2) realizowanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Strzelce 

Opolskie nr: 119/2018 zawarta 18 grudnia 2018 r. oraz nr  1/8/ZP/2019 zawarta 1 lipca 

2019 r. pomiędzy gminą Strzelce Opolskie a Konsorcjum w składzie: NAPRZÓD sp. z o.o. 

Rydułtowy i PUKiM sp. z o.o. ;   
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3) realizowanie zadania związanego z zarządzaniem Składowiskiem Odpadów 

w Szymiszowie. Prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

EKO BOX w Szymiszowie. Przyjmowane są odpady z terenu gminy Strzelce Opolskie 

oraz Jemielnica; 

4) realizowanie zadania wywozu odpadów płynnych z terenu gminy Strzelce Opolskie                          

i Jemielnica; 

5) realizowanie zadania polegające na bieżącym utrzymaniu czystości na terenie gminy 

Strzelce Opolskie, tj.: mechaniczne poziome zamiatanie ulic i placów,  mechaniczne 

zamiatanie chodników i placów, ręczne zamiatanie wybranych miejsc na terenie miasta 

(chodniki, place), usuwanie odpadów z koszy ulicznych w okresie całego roku; 

6) zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i nieruchomościami gminnymi; 

7)  konserwacja gminnych terenów zielonych. 

6.7        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. 

Przedmiot działalności: 

➢ produkcja i dystrybucja wody; 

➢ odbiór i oczyszczanie ścieków; 

➢ projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

Obszar działalności: 

➢ obszar Gminy Strzelce Opolskie (bez wsi Ligota Górna), 

➢ obszar Gminy Jemielnica. 

W 2019r. Społka realizowała nastepujące działania: 

1. Realizacja projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno– 

kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”                                      

Umowa o dofinansowanie projektu o wartości 71 173 815,73 zł została podpisana                                      

z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej  w Warszawie w dniu 

12 czerwca 2018 r.   

W dniu 8 luty 2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 

46 874 660,54 zł, natomiast wartość projektu wzrosła do kwoty 95 162 155,59 zł. 

Ramach w/w projektu w latach 2016 do 2022 r. zaplanowano realizację następujących zadań: 

1) Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni wraz z budową suszarni osadów                              

i instalacjami OZE.-wykonano w 2016r. 
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2) Modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania 

i budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. 

3) Budowa suszarni osadów ściekowych i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach 

Opolskich. 

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ul. 1 Maja. 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. Pięknej, Wilkowskiego, 

Opolskiej, Kolejowej . 

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich oraz wymiana sieci 

wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) -

wykonano w 2017r. 

7) Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie oraz projekt 

modernizacji sieci wodociągowych i stacji wodociągowych wraz z uzdatnianiem wody                          

w Gminie Strzelce Opolskie .-wykonano w 2016r. 

8) Modernizacja systemu sieci wodociągowych i systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie 

Strzelce Opolskie Etap I i II (ul. Leśna, Zakładowa). –I etap wykonano w 2017r. 

9) Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie                                                        

(w mieście Strzelce Opolskie, w ulicach: Cementowa, 1 Maja, Habryki , Leśna, 

Zakładowa, Opolska, Krakowska, Osiedle, Fabryczna, Brzezińska, Osiecka, Ujazdowska 

nr 82, 84, 86 oraz w sołectwie Rożniątów (ul. Biadaczowa i Krótka)  i sołectwie 

Szymiszów (ul. Wolności) wraz z odgałęzieniami od sieci do granic właścicieli działek) 

i modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie (w Błotnicy 

Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) . 

10) Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich (ulice:  Leśna, 

Zakładowa, Dworcowa, Opolska, Krakowska, Sosnowa, Moniuszki, 

Gogolińska,  Jankowskiego, Jana Rychla, Mickiewicza,   Brzezińska). 

11) Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy suszarni 

osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich. 

12) Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacji i budowy systemu sieci kanalizacyjnych oraz 

modernizacji i budowy systemu sieci wodociągowych i SUW w Strzelcach Opolskich. 

13) Dostawa agregatu pompowego i koparko-ładowarek na oczyszczalnię ścieków - dostawy. 

2. Zrealizowano inwestycje w zakresie wodociągów: 

     - „Modernizacja Sieci Wodociągowych w gminie Strzelce Opolskie” w tym:   Modernizacja 

sieci wodociągowych w Błotnicy Strzeleckiej, Kadłubie, Rozmierce, Szczepanku. 

- „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w gminie Strzelce Opolskie etap III”, w tym: 

przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedle i Fabryczna (Strzelce Op.), w ul. 

Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej (Szymiszów),  
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- przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gogolińskiej 

w Strzelcach Op.  

Poza zadaniami związanymi z realizacją Projektu, zrealizowano: 

− rozbudowę sieci wod. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (Rożniątów, Sucha – 

310 mb.), 

− zmodernizowano przyłącza wod. w ulicy  Ligonia (Strzelce Op.), 

− zmodernizowano 2 węzły zasuwowe na skrzyżowaniu ul. M. Prawego i Grunwaldzka oraz 

Plac Żeromskiego , ul. Kościuszki, ul. Wałowa, 

− zmodernizowano hydranty wytypowane do modernizacji w ramach realizowanych 

rocznych przeglądów, 

− zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowych w Grodzisku, 

− wykonano drugi etap modernizacji SUW przy ul. Cementowej( Strzelce Op.), 

− podjęto działania związane z uruchomieniem ujęcia „Brzeziny”, zabudowano zestaw 

pompowy w studni wraz z zasilaniem i wykonano obudowę studni, 

− w ramach działań związanych z rozbudową monitoringu sieci wod. pierwsze brygady 

wodociągowe zostały wyposażone w tablety z mobilnym systemem wizualizacji sieci, 

− na bieżąco wymieniane są wodomierze u odbiorców.  

3. Zrealizowano inwestycje w zakresie kanalizacji: 

Planowane zadania rozwojowo- modernizacyjne w zakresie usług kanalizacyjnych polegają 

głownie na modernizacji każdorazowo wg. potrzeb i indywidualnej oceny zużycia istniejących 

sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych, wymianie i modernizacji włazów i studni kanalizacyjnych, 

wymianie armatury i urządzeń na przepompowniach ścieków oraz rozbudowie systemu 

monitoringu obiektów kanalizacyjnych. 

W roku 2019 w ramach realizacji projektu : „Modernizacja oczyszczalni ścieków….” 

zrealizowano następujące inwestycje  w zakresie usług kanalizacyjnych: 

− „Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz 

budowa suszarni osadów  i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach 

Opolskich”- realizacja zadania przebiegła zgodnie z projektem budowlanym                                 

i   harmonogramem rzeczowo- finansowym. Łączny koszt netto zadania to ok. 48 mln zł, 

w tym ok. 38 mln zł wyniosła dotacja unijna, 

− W ramach projektu unijnego dokonano również zakupu koparko- ładowarki jako 

wyposażenia suszarni osadów ściekowych, 

− Trwają prace nad zadaniem „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji 

sanitarnej w ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich”. Planowany konie realizacji 

zadania to sierpień 20250 r.  
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Poza zadaniami związanymi z realizacją Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności 

zrealizowano: 

− rozbudowę  sieci kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (Rożniątów, Sucha – 

210 mb.), 

− opracowano koncepcję poprawy retencji głównego kolektora kanalizacyjnego 

doprowadzającego ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków,  

− zmodernizowano automatykę sterującą na przepompowniach ścieków w Rożniątowie, 

Szczepanku i strzelcach Op. (ul.   Poprzeczna, Strzelców Bytomskich), 

− zmodernizowano w zakresie armatury dwie przepompownie  ścieków w Rozmierce, 

− zmodernizowano szereg studni i włazów kanalizacyjnych w szczególności 

zlokalizowanych w mocno obciążonych ruchem ulicach w pasie dróg krajowych, 

− w ramach działań związanych z rozbudową i modernizacją monitoringu sieci 

kanalizacyjnej zbudowano przepływomierze na rurociągach tłocznych z przepompowni 

w Dziewkowicach, Warmątowicach i Grodzisku, 

− dokonano wykupu sieci i urządzeń kanalizacyjnych (przyłączy) w ilości 680 mb.  

7 POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Zadania pomocy społecznej w gminie Strzelce Opolskie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, 

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. 

Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek pomocy społecznej wykonując zadania własne gminy 

w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza. 

Plan finansowy  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego wykonanie 2019 r. prezentuje się 

następująco: 

ZADANIA Plan Wykonanie Wykorzystanie 

Własne OPS (środki budżetu gminy) 8 536 438,00 7 869 662,24 92,19 % 

Własne (dofinansowanie z budżetu państwa) 1 256 406,20 1 233 782,64 98,20 % 
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Zlecone OPS (dotacja z budżetu państwa) 29 883 539,08 29 713 381,21 99,43 % 

RAZEM 39 676 383,28 38 816 826,09 97,83 % 

 

Wydatki w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wzrosły o ponad 20%. W 2018 r. wynosiły 31.928.518,29 

zł, a w roku 2019 – 38.816.826,09 zł. 

Pomoc społeczna kierowana jest do osób i rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami (np. 

bezrobocie, niskie dochody, niepełnosprawność). Pomoc jest udzielana w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej. 

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku 

należały: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny. Wydatki 

i liczba osób korzystających z tej formy pomocy, kształtowały się następująco:  

Zasiłek stały 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki stałe ogółem: 104 1006 555 905,09 zł 104 117 

w
 t

y
m

 

dla osoby 

samotnie 

gospodarującej 

96 914 526 589,09 zł 96 96 

dla osoby 

pozostającej w 

rodzinie 

9 92 29 316,00 zł 8 22 

 

Zasiłek okresowy 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki okresowe ogółem: 101 482 148 286,08  98 188 

w tym   

środki własne gminy   0,00    
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dotacja z budżetu państwa 148 286,08  

w tym przyznane z powodu:   

bezrobocie 73 335 107 440,08  71 138 

długotrwałej choroby 26 59 17 804,00  25 47 

niepełnosprawności 14 49 11 614,00  13 32 

innej przyczyny 21 39 11 428,00  21 40 

 

Zasiłek celowy 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe 151 4171 148 215,00  136 327 

w tym przyznane na 

dofinansowanie do 
  

zakupu opału 35 55 11 600,00  35 61 

kosztów leczenia i zakupu 

leków 
40 81 9 774,00  38 52 

zakupu odzieży 12 18 1 310,00  12 25 

inne 68 204 40 293,00  68 133 

pokrycie kosztów pobytu w 

schronisku 
28 3800 71 238,00  18 28 

zdarzenie losowe 4 4 14 000,00  4 10 

Zasiłki celowe specjalne 189 559 132 272,00  184 317 

 

Ważnym zadaniem OPS jest świadczenie usług opiekuńczych. W 2019 r. z usług opiekuńczych 

skorzystało 114 osób. Osoby korzystające z poszczególnych usług, przedstawia poniższa tabela. 

  

LATA 

RODZAJE 

USŁUG 

OSOBY 

SAMOTNE 

OSOBY SAMOTNIE 

GOSPODARUJĄCE 

OSOBY W 

RODZINIE 
OGÓŁEM 

2018 Usługi opiekuńcze 15 43 8 66 
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Usługi opiekuńcze 

specjalistyczne 
2 22 27 51 

Usługi 

specjalistyczne - 

zlecone 

3 6 4 13 

Ogółem 20 71 39 130 

2019 Usługi opiekuńcze 8 49 10 67 

Usługi opiekuńcze 

specjalistyczne 
2 18 17 37 

Usługi 

specjalistyczne - 

zlecone 

2 4 4 10 

Ogółem 12 71 31 114 

 

Istotnym wydatkiem w budżecie, jest odpłatność ponoszona przez gminę za osoby przebywające 

w domach pomocy społecznej.  

Rok 

Opłata  Gminy za 

mieszkańców w domu 

pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt 

utrzymania jednego 

mieszkańca w domu 

pomocy społecznej 

Opłata osób 

zobowiązanych zgodnie z 

art.103 ust.2 ustawy o 

pomocy społecznej 

2018 1 910 182,10zł. 1 421,27zł. 154 946,62zł. 

2019 2 090 567,40zł. 1 724,89zł. 264 883,00zł. 

 

Alternatywą dla domów pomocy społecznej są mieszkania chronione, których na terenie Gminy 

łącznie jest 36. Koszt utrzymania MCH w stosunku do DPS jest niewspółmiernie niższy – w roku 

2019 wyniósł 646.146 zł. 

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w Ośrodku Pomocy Społecznej są 

przyznawane i wypłacane między innymi: 

- świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, 

- świadczenie wychowawcze (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci,  

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
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- świadczenia „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawiają poniższe tabele.  

Wydatki w rozdziale 85212 /świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny/ w 2019 r. 

L.p. 1 Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 
Dynamika 

(2019./2018.) 

1. Zasiłki rodzinne  1.515.410 1.370.280 90.40% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 769.006 690.912 89,80% 

3. Świadczenia opiekuńcze 3.136.644 3.452.321 110,10% 

4.  Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 217.000 194.000 89,40% 

5. 
Składki na ubezpieczenia emerytalno-

rentowe 
323.362 329.125 101,80% 

6. Koszty obsługi - ŚR 190.777 192.836 101,10% 

7.  Fundusz alimentacyjny  764.408 725.848 95,00% 

8. Koszty obsługi FA 22.932 21.775 95,00% 

9. Zasiłek dla opiekuna 71.472 68.200 95,40% 

11. Koszty obsługi – zasiłek dla opiekuna 2.144 2.046 95,40% 

 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 2018 2019 

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 
139 142 

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego  
1.914 1779 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 
764.408 725.848 

 

Wydatki ogółem związane z realizacją Programu 500+, w 2019 r. wyniosły 20.803.411,88 zł. 

W roku 2018, była to kwota 14.891.228 zł. Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 

przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia dziecka. 
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Wykres przedstawiający liczbę dzieci, na które  w latach 2018 – 2019 były wypłacane 

świadczenia wychowawcze 

 

Wsparciem w ramach Programu „Dobry start”, zostało objętych 3.167 dzieci. W roku 2018, było 

to 3.093 dzieci. Wydatki ogółem związane z realizacją programu „Dobry Start”, w 2019 r. 

wyniosły 949.200 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy w zakresie przyznawania dodatków 

mieszkaniowych oraz zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych. 

W 2019 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 335 gospodarstw domowych, w skład 

których wchodziło 465 osób. Poniższa tabela przedstawia kwoty wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych.  

RODZAJ 
 LICZBA KWOTA 

RYCZ. 

KWOTA 

D_M 
RAZEM % 

ŚREDNI 

 D_M D - M 

Spółdzielnia 

mieszkaniowa 

 
946 20545,61 140048,75 160594,36 22,98 169,76 

 

GZMK 
 

1530 99987,17 333513,31 433500,48 62,03 283,33 
 

Inne 
 

366 13592,03 91158,97 104751,00 14,99 286,20 
 

RAZEM 
 

3040 134124,81 
 

565604,3 698845,84 100,00 229,88 
 

 

0
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W 2019 r. całkowita kwota wypłaconych dodatków energetycznych wraz z kosztami 

obsługi wyniosła 12 197,99 zł. Dodatek energetyczny przyznaje się w formie ryczałtu. Wysokość 

dodatku energetycznego jest ogłaszana co rok w formie Obwieszczenia Ministra Energii na okres 

od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Tabela przedstawia liczbę 

gospodarstw domowych oraz kwotę świadczeń. 

Ilość osób w gospodarstwach 

domowych 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Wysokość 

świadczenia 

Gospodarstwo 1 osobowe 398 4522,44 

do 30.04 - 11,35  

od 01.05 - 11,37  

Gospodarstwo 2-4 osobowe 357 5636,61 

do 30.04 - 15,77  

od 01.05 - 15,80  

Gospodarstwo 5 i więcej osobowe 95 1799,76 

do 30.04 - 18,92 

 od 01.05 - 18,96  

Razem 850 11958,81   

Świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia z innych ustaw są przyznawane na podstawie 

decyzji administracyjnej za wyjątkiem świadczenia wychowawczego (decyzji nie wydaje się od 

1 lipca 2019 r.) i świadczenia „Dobry start” (decyzji nie wydaje się od początku programu, tj. od 

roku szkolnego 2018/2019).  

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 3503 decyzji administracyjnych 

kończących postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których 

stosuje się przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej procedurę. W związku z przyznawaną 

pomocą, zostało przeprowadzonych 2268 wywiadów środowiskowych.  

W zakresie świadczeń rodzinnych zostało wydanych 1787 decyzji, a funduszu alimentacyjnego – 

241 decyzji. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2019 były realizowane różne programy. 

1. Program rządowy „Posiłek szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Od 1 stycznia 2019r. Uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie Rządowy program „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, program ten, zastąpił program pn. „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Program ma na celu ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych. 

2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 r. 
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Celem Programu jest wsparcie osób i rodzin podlegających deprywacji materialnej 

polegającej na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Umowa na realizację 

zadania  została podpisana pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich a 

Bankiem Żywności w Luboszycach. 

Osoby potrzebujące otrzymywały artykuły: mączne, mleczne, mięsne, olejowe, cukier, warzywa 

i owoce. W ramach Programu przewidziano działania towarzyszące w formie bezpłatnych 

warsztatów i szkoleń dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, 

sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności. 

Żywność wydawana była dwa razy w miesiącu przy ul. Dąbrowskiego. 

3.  Program „Karta Dużej Rodziny” 

Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:  

 ojciec i matka,  

 macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),  

 dzieci,  

 Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.  

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W 2019 roku: − wpłynęły 267 wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny. 

Ilość przyznanych kart od początku programu 

Nazwa jednostki Liczba zamówionych kart 

tradycyjnych 

Liczba zamówionych kart 

elektronicznych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strzelcach Opolskich 
2060 683 

8 OŚWIATA 

Jednostki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 

 

➢ Jednostki prowadzone przez gminę Strzelce Opolskie: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba w roku szkolnym 

2019/2020 
Uwagi  

1. Żłobek 1  
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2. 
Przedszkola 

Publiczne 
10 

- 5 przedszkoli 

samodzielnych oraz 8 

wchodzących w skład 

zespołów placówek 

oświatowych 

- ponadto w strukturach 

przedszkoli funkcjonują 5 

oddziały zamiejscowe 

3. 
Publiczne Szkoły 

Podstawowe 
11 

5 szkół podstawowych 

samodzielnych oraz 6 

wchodzących w skład 

zespołów placówek 

oświatowych 

4. 
Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy 
1  

 

➢ Jednostki niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Strzelce Opolskie – dotowane 

przez Gminę Strzelce Opolskie: 

 

Lp. Nazwa  Organ prowadzący 

Data 

rozpoczęcia 

działalności 

1. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

o uprawnieniach szkoły publicznej 

w Grodzisku 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Grodzisko 
1.09.2005 r. 

2. 

Punkt Przedszkolny w 

Niepublicznej Szkole Podstawowej 

Specjalnej  

w Strzelcach Opolskich 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Szkoły Specjalnej 

„Ósemka” 

1.09.2014 r. 

3. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

„Dobry Start” 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Edukacji 

i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 

Kadłubie 

1.09.2015 r. 

4. 
Żłobek Niepubliczny 

„Krasnoludek” 
Osoba fizyczna 9.02.2017 r. 

5. Żłobek Niepubliczny „Szkrabuś” Osoba fizyczna 04.06.2019 r. 
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Liczba wychowanków Przedszkoli Publicznych w latach szkolnych 2018/2019  

i 2019/2020 

rok szkolny 2018/2019 
liczba 

oddziałów 

liczba wychowanków  

w przedszkolu 

ogółem 
w tym liczba 6-

latków 

PP 4 Strzelce Opolskie 8 167 36 

PP 5 Strzelce Opolskie 7 170 43 

PP 8 Strzelce Opolskie 7 170 49 

PP 9  Strzelce Opolskie 7 150 54 

PP 10 Strzelce Opolskie 5 125 37 

PP Dziewkowice 4 100 23 

PP Kadłub 3 68 20 

PP Kalinowice 1 25 7 

PP Osiek  1 15 4 

PP Rozmierka 3 46 11 

RAZEM PP 46 1.061 284 

 

rok szkolny 2019/2020 
liczba 

oddziałów 

liczba wychowanków  

w przedszkolu 

ogółem 
w tym liczba 6-

latków 

PP 4 Strzelce Opolskie 8 164 53 

PP 5 Strzelce Opolskie 7 166 40 

PP 8 Strzelce Opolskie 7 169 54 

PP 9 Strzelce Opolskie 7 173 49 

PP 10 Strzelce Opolskie 5 125 28 

ZPO Błotnica – PP Błotnica 1 25 9 

ZPO Błotnica – PP Warmątowice 1 25 5 

ZPO Dziewkowice – PP Dziewkowice 2 50 18 

ZPO Kadłub – PP Kadłub 3 75 21 

ZPO Kadłub – PP Osiek 1 14 6 

ZPO Kalinowice – PP Kalinowice 1 24 13 

ZPO Rozmierka – PP Rozmierka 2 39 9 

ZPO Sucha – PP Sucha 1 22 3 

RAZEM PP 46 1.071 308 
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Liczba uczniów w Publicznych Szkołach Podstawowych w latach szkolnych 

2018/2019 oraz 2019/2020 

 

rok szkolny 2018/2019 Oddziały Uczniowie 

w tym 

oddziały 

gimnazjalne 

w tym 

uczniowie 

gimnazjalni 

PSP 1 Strzelce Opolskie 16 344 3 69 

PSP 2 Strzelce Opolskie 12 259 - - 

PSP 4 Strzelce Opolskie 16 344 3 53 

PSP 7 Strzelce Opolskie 31 629 - - 

PSP Błotnica Strzelecka 7 93 - - 

PSP Dziewkowice 8 89 - - 

ZPO Kadłub 8 139 - - 

ZPO Kalinowice 7 56 - - 

PSP Rozmierka 7 67 - - 

PSP Sucha 7 65 - - 

PSP Szymiszów 9 151 2 41 

Razem 128 2.236 8 163 

 

rok szkolny 2019/2020 Oddziały Uczniowie 

PSP 1 Strzelce Opolskie 13 280 

PSP 2 Strzelce Opolskie 11 248 

PSP 4 Strzelce Opolskie 14 308 

PSP 7 Strzelce Opolskie 29 633 

ZPO Błotnica Strzelecka 7 101 

ZPO Dziewkowice 8 91 

ZPO Kadłub 8 141 

ZPO Kalinowice 7 55 

ZPO Rozmierka 7 67 

ZPO Sucha 7 61 

PSP Szymiszów 7 113 

Razem 118 2.098 

 

W roku szkolnym 2019/2020 1.182 uczniów szkół podstawowych korzysta z dodatkowej nauki 

języka mniejszości narodowej. 
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27 uczniów korzysta z dodatkowej - bezpłatnej - nauki języka polskiego (z takiej formy 

korzystać mogą obcokrajowcy oraz obywatele polscy, którzy wrócili z zagranicy, gdzie pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw). 

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

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, by od 1 maja 2019 roku ostatecznie zwiększyć liczbę miejsc do 

116. 

W samym 2019 roku całkowite koszty funkcjonowania Żłobka wyniosły 1.656.038,66 zł, z czego 

w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus – 

edycja 2019” pozyskano dotację w wysokości 188.800,00 zł., z czego 44.800 zł pozyskano na 

utworzenie i bieżące funkcjonowanie nowych 16 miejsc (od maja 2019 r.). 

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. 

 

Kadra pedagogiczna – lata szkolne 2017/2018 oraz 2018/2019 

W roku szkolnym 2018/2019 (IX – XII 2018 roku) zatrudnionych było 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. 

W roku szkolnym 2019/2020 (IX – XII 2019 roku) zatrudnionych było 426 nauczycieli, co 

w przeliczeniu na etaty stanowiło 343,49 etatów. Według stopni awansu zawodowego 

zatrudnienie przedstawiało się następująco: 

− nauczyciele stażyści – 20,41 etatów tj. 5,9% ogółu zatrudnionych, 

− nauczyciele kontraktowi – 36,08 etatów tj. 10,5% ogółu zatrudnionych, 

− nauczyciele mianowani – 53,07 etatów tj. 15,5% ogółu zatrudnionych, 

− nauczyciele dyplomowani – 233,93 etatów tj. 68,1% ogółu zatrudnionych. 

 

Na podstawie przeprowadzonej przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek analizy wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w 2019 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 nauczycieli stażystów –  3.319,97zł, 

− w odniesieniu do nauczycieli kontraktowych – 3.677,11 zł, 

− w odniesieniu do nauczycieli mianowanych – 4.871,07 zł, 
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− w odniesieniu do nauczycieli dyplomowanych – 6.147,69 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 2019 wyniosły łącznie 

49.215.184,87 zł, z czego 47.361.646,21 zł gmina przeznaczyła na obszar edukacyjny 

zapewniający opiekę i edukację dzieciom w wieku przedszkolnym oraz na poziomie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, a 1.853.538,66 zł na opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi 

na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

Na finansowanie zadań oświatowych gmina Strzelce Opolskie otrzymała w 2019 roku: 

• część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24.205.001 zł (w tym 186.727 zł na 

wnioski gminy Strzelce Opolskie), 

• dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

w wysokości 1.099.952,00 zł, 

• dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w wysokości 186.142,27 zł. 

Struktura wydatków oświatowych w 2019 roku przedstawiała się następująco: 

 

 
 

 

 

szkoły podstawowe 
i gimnazja; 26 428 

477,27; 
54%

wychowanie 
przedszkolne; 14 

119 214,59; 
29%

opieka nad dziećmi 
do lat 3; 1 853 

538,66; 
4%

dowóz uczniów; 
830 280,39; 

2%

stołówki szkolne i 
świetlice; 1 137 

787,08; 
2%

Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy; 

686 279,72; 
1%

pozostałe; 4 159 
607,16; 

8%

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W 2019 ROK
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Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych w zestawieniu z dochodami 

przypadającymi na te jednostki w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

 

 
WYDATKI 

OGÓŁEM 

DOCHODY 

OGÓŁEM 
Dopłata JST 

Całkowity 

koszt 

kształcenia 

jednego 

ucznia 

Całkowity 

koszt 

funkcjonowa

nia oddziału 

PSP 1 Strzelce Op. 4.212.321,14 2.429.285,05 1.783.036,09 13.054,71 280.821,41 

PSP 2 Strzelce Op. 2.393.805,33 1.966.906,16 426.899,17 9.375,22 205.183,31 

PSP 4 Strzelce Op. 4.129.892,65 2.318.821,74 1.811.070,91 12.439,44 269.340,83 

PSP 7 Strzelce Op. 6.416.710,10 4.683.510,86 1.733.199,24 10.179,87 211.539,89 

PSP Błotnica Strz. 1.605.979,10 1.478.250,77 127.728,33 16.787,24 229.425,59 

PSP Dziewkowice 1.458.775,74 1.415.428,09 43.347,65 16.268,87 182.346,97 

PSP Kadłub 1.719.572,61 1.436.334,56 283.238,05 12.311,98 214.946,58 

PSP Kalinowice 1.329.744,34 918.403,19 411.341,15 23.887,62 189.963,48 

PSP Rozmierka 1.338.591,85 1.149.751,30 188.840,55 19.978,98 191.227,41 

PSP Sucha 1.510.747,36 1.091.947,82 418.799,54 23.729,02 215.821,05 

PSP Szymiszów 2.247.281,92 1.769.706,81 477.575,11 16.245,41 269.781,74 

RAZEM/ŚREDNI

O PSP 
28.363.422,14 20.658.346,35 7.705.075,79 12.951,33 227.520,16 

 

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli w zestawieniu z dochodami przypadającymi 

na te jednostki w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

 

 
WYDATKI 

OGÓŁEM 

DOCHODY 

OGÓŁEM 
Dopłata JST 

Całkowity 

koszt 

kształcenia 

jednego 

ucznia 

Całkowity 

koszt 

funkcjonow

ania 

oddziału 

PP 4 Strzelce Op. 2.313.995,84 481.103,31 1.832.892,53 13.939,73 289.249,48 

PP 5 Strzelce Op. 1.800.345,98 413.605,71 1.386.740,27 10.673,99 257.192,28 

PP 8 Strzelce Op. 2.038.958,22 525.361,35 1.513.596,87 12.017,44 291.279,75 

PP 9 Strzelce Op. 1.928.100,03 463.288,32 1.464.811,71 11.059,85 275.442,86 

PP 10 Strzelce Op. 1.470.517,26 393.704,86 1.076.812,40 11.764,14 294.103,45 

PP Dziewkowice 769.300,40 219.367,48 549.932,92 11.539,51 288.487,65 

PP Kadłub 561.582,54 186.043,48 375.539,06 12.387,85 280.791,27 

PP Rozmierka 462.968,91 109.857,36 353.111,55 15.096,81 231.484,46 

ZPO Błotnica Strz. 178.607,07 18.034,00 160.573,07 10.716,42 267.910,61 

ZPO Dziewkowice 224.769,96 0,00 224.769,96 13.486,20 337.154,94 

ZPO Kadłub 489.636,19 35.439,64 454.196,55 12.343,77 244.818,10 

ZPO Kalinowice 126.385,00 59.446,70 66.938,30 5.123,72 126.385,00 

ZPO Rozmierka 134.292,70 0,00 134.292,70 10.330,21 201.439,05 
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ZPO Sucha 71.823,18 8.885,67 62.937,51 9.794,07 215.469,54 

RAZEM/ŚREDNIO 

PP 

12.571.283,28 2.914.137,88 9.657.145,40 11.811,42 273.288,77 

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. 

Wydatki uwzględniają wszystkie wydatki jednostek, łącznie z wydatkami remontowo-

inwestycyjnymi. 

Porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami za 2019 zniekształca: 

• Funkcjonowanie do sierpnia 2019 roku oddziałów gimnazjalnych w PSP nr 1 w Strzelcach 

Opolskich, PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich oraz PSP w Szymiszowie. 

• Zmiany organizacyjne od września 2019 r. związane z utworzeniem Zespołów Placówek 

Oświatowych w: Błotnicy Strzeleckiej, Dziewkowicach, Rozmierce i Suchej. W konsekwencji 

zmian, dotychczasowe – samodzielne Przedszkola Publiczne w: Dziewkowicach, Kadłubie 

i Rozmierce weszły w skład zespołów (dodatkowo z Przedszkola Publicznego 

w Dziewkowicach wyodrębniono i utworzono Przedszkole Publiczne w Błotnicy Strzeleckiej 

i Przedszkole Publiczne w Warmątowicach, które weszły w skład ZPO w Błotnicy Strzeleckiej, 

a z Przedszkola Publicznego w Rozmierce wyodrębniono i utworzono Przedszkole Publiczne 

w Suchej, które weszło w skład ZPO w Suchej).  

 

9  KULTURA 

 

Działalność kulturalna w Gminie Strzelce Opolskie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 1991r. 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.). 

 

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych 

i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, poprzez dwa obszary:  

1) działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,  

2) działalność biblioteczną polegającą na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych 

i informacyjnych.  

Oprócz siedziby Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich 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. 
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9.1 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

W Strzeleckim Ośrodku Kultury w roku 2019 działały koła zainteresowań prowadzone przez 

zatrudnionych w SOK instruktorów, a także zespoły, kluby i inne formy zajęć stałych tj.: 

1) Pracownia plastyczna (39 osób), 

2) Zajęcia plastyczne dla dzieci (17 osób), 

3) Sekcja teatralna (22 osoby), 

4) Klub Modelarski (7 osób), 

5) Zespół Tańca „Klik” (37 osób), 

6) Rytmika dla najmłodszych „Zespół’Pase” (56 osób), 

7) Zespół Tańca Nowoczesnego „Freak Beat” (53 osoby), 

8) Studio piosenki „Singing SOK” (15 osób), 

9) Sekcja taneczna Break dance (9 osób), 

10) Klub „Zbij pionka” – gry planszowe w C@fe Kultura, 

11)  „BookCrossing” –  aktywna wymiana książek, klub czytelnika  w C@fe Kultura. 

oraz zespoły muzyczne: 

1) „Viva La Musica” – zespół wokalny z akompaniamentem (23 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) 

5) Sacro – zespół have metalowy (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 w 2019r. przedstawia się następująco: 

 

Lp. FESTYNY Ilość osób 

/szacowane/ 

1 

 

2 

Dni Ziemi Strzeleckiej/ Dzień Dziecka – święto miasta Park 

Miejski 

 

Dożynki Gminne w Rozmierzy plener 

20.000 

 

3.000 

Razem 23.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

100 

 

 

Lp KONCERTY Ilość osób 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Koncerty  XXVI Finału WOŚP 

 

„Punkt widzenia” – recital Ireny Santor 

 

Koncert Walentynkowy – zespół ”Bow” 

 

„Tribute To Srebrne” – Czabaj – Fibich 

 

5 Urodziny C@fe Kultura - Limboski 

 

Bal u Posejdona – koncert Adrianna Noszczyk 

 

„Kochamy Mamy”- Studio Piosenki„Singing SOK”  

 

„Sto Lat Wokół Muzyki” – w wyk. M. Kurihara i Piotr Nikla 

 

„Good Day”– Studio Piosenki „Singing SOK 

 

„I Senioriada Strzelecka”– koncert zespołów wokalnych 

 

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie Ogrody Jazzowe” – Sabina Meck i 

Łukasz Kokoszko 

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Stanisław Soyka 

 

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Ewa Uryga i 

Dariusz Ziółek 

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Bernard Maseli  

i Janusz Grzywacz   

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Bernard Maseli  

i Janusz Grzywacz   

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Grupa „The 

Sound Pack” 

Koncert Świąteczny – Studio Piosenki „Singing SOK”  

 

V Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Marek 

Napiórkowski Trio    

Koncert Kolędy w wykonaniu zespołu „Pectus” Kościół św. 

Wawrzyńca 

Gala Sylwestrowa –„Nad pięknym modrym Dunajem”– w wyk. 

Orkiestry M de Silesia  

850 

 

118 

 

29 

 

50 

 

33 

 

35 

 

160 

 

90 

 

150 

 

200 

 

40 

 

220 

 

40 

 

38 

 

48 

 

38 

 

180 

 

45 

 

2000 

 

200 

 Razem 4.414 
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Lp. WARSZTATY 

 

Ilość osób 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

„Szkoła czarodziejów Harrego Pottera” – warsztaty artystyczne  

Galerią Ojejku 

„Spotkanie  przyrodą”- interaktywne warsztaty ekologiczne  

 

„Poszukiwacze skarbów”– warsztaty artystyczne z Galerią Ojejku 

 

Plastyczna przygoda - warsztaty plastyczne 

 

Warsztaty z „jajem” -  nauka zdobienia jaj wielkanocnych  

 

Młodzieżowy Plener Malarski – „Góra św. Anny 2019” 

 

Ogólnopolski Plener Malarski  - Góra św. Anny 2019” 

 

Przygoda plastyczna ze zwierzętami- warsztaty plastyczne 

 

Jednodniowy Plener Malarski - Wilcza 

 

Folkowanie- warsztaty twórczości ludowej w ramach projektu 

EtnoPolska2019 

 

Warsztaty lalkarskie – dla instruktorów podczas 49. SSATL 

 

16 

 

30 

 

15 

 

15 

 

16  

 

15 

 

15 

 

21 

 

10 

 

12 

 

 

15 

 Razem 158 

 

Lp. KABARETY, SPEKTAKLE TEATRALNE/ WIDOWISKA: 

 

Ilość osób 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

„Dziadek Mróz - czyli –po co komu zima” - spektakl dla dzieci 

 

„Holonek” – spektakl teatru „Korez” 

 

„Łowcy. B” program kabaretowy 

 

„Rejs – czyli radość, wolność i inne głupoty” – Spektakl grupy „To 

się uda” 

Magic Show – Bartosz Lewandowski 

„A kto umarł ten nie żyje …Komedia czarna jak sumienie” 

– spektakl grupy „Dzieci Dionizosa” 

146 

 

164 

 

 28 

 

120 

 

86 

 

120 
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7. 

 

8.  

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

Otwarcie Teatru Okiennego – spektakl grupy „Dzieci Dionizosa 

 

„A kto umarł ten nie żyje …Komedia czarna jak sumienie” 

– spektakl grupy „Dzieci Dionizosa” 

„Wady i waszki” program kabaretu „Hrabi” 

 

„Kolory miasta” – spektakl dla dzieci Teatru „Kultureska” 

 

„Pojedynek” – spektakl teatru „Korez” 

 

„Bajka o szczęściu” – spektakl Teatru Lalki i Aktora w Opolu 

 

„W pracowni św. Mikołaja” – spektakl mikołajkowy dla dzieci 

16 

 

80 

 

180 

 

115 

 

93 

 

146 

 

120 

 Razem 1.500 

 

Lp. PRZEGLĄDY, KONKURSY Ilość osób 

/szacunkowa 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

„Kolędnicy 2019” XXVI Gminny Przegląd Zespołów 

Kolędniczych 

 

„Kroszonki2019” Otwarty Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych 

 

„Ekozoolandia” IV Festiwal Przedszkolaka Gminy Strzelce Op.  

 

„Wiosenne Prezentacje 2019” XI Przegląd Amatorskich Zespołów 

i Solistów 

 

Zakończenie sezonu w kołach zainteresowań i sekcjach SOK 

– prezentacje zespołów i sekcji SOK 

 

49. Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek – Przegląd 

Ogólnopolski 

400 

 

 

200 

 

400 

 

500 

 

 

200 

 

 

450 

 

 

 Razem 2.050 

 

Lp

. 

WYSTAWY Ilość osób 

/szacunkow

a 

1. 

 

 

2. 

 

Wystawa obrazów z Ogólnopolskich Plenerów Malarskich SOK  

w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 

 

„Leniwa niedziela” akwarele Beaty Wijngaarden 

 

500 

 

 

550 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 5. 

 

 

16. 

„Ogrodami malowane” malarstwo Małgorzaty Sznajdrowskiej  

 

Malarstwo Mirosława Pilarza  

 

Prace konkursowe „Kroszonki 2019” 

 

Akwarele Magdaleny Rajskiej-Armaty 

 

„Portrety” rysunki Wojciecha Kotylaka  

 

Obrazy poplenerowe ze zbiorów SOK 

 

Wystawa malarstwa młodzieży Koła Plastycznego SOK w ramach 

DZS 

Rysunek i malarstwo Józefa Warzyczka 

 

Tkanina i malarstwo seniorów strzeleckiej gminy/ pokaz tkactwa 

 

Ceramika malowana – prace z warsztatów „Folkowanie”  

 

„Jeszcze w zielone gramy” malarstwo AGM OssianART”  

 

Malarstwo Piotra Fronczka  

 

Wystawa Prac Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Góra św. 

Anny 2019”  

 

Wystawa Młodzieżowego Pleneru Malarskiego  

450 

 

500 

 

300 

 

500 

 

400 

 

600 

 

450 

 

400 

 

250 

 

400 

 

350 

 

400 

 

650 

 

 

700 

 Razem 7.300 

      

     

Lp

. 

POZOSTAŁE: 

spotkania, wyjazdy do kina, na wycieczki i inne formy kulturalne 

Ilość osób 

/szacunkowa/ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Finisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Sznajdrowskiej 

 

Spotkanie  z podróżnikiem – Grzegorzem Podsiadło „Islandia -

lodowa kraina” 

Finisaż wystawy malarstwa Mirosława Pilarza 

 

Spotkanie  z podróżnikiem Jakubem Czajkowskim „Kirgistan” 

 

Finisaż wystawy akwarel Magdaleny Rajskiej-Armaty 

 

50 

 

35 

 

53 

 

51 

 

37 
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

Wyjazd na seans filmowy „Sekretne życie zwierzaków domowych 

2” Kino „Chemik” Kędzierzyn-Koźle 

Wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku 

 

Wyjazd na seans filmowy „Król lew” kino „Chemik” Kędzierzyn-

Koźle 

Wycieczka do Amerykańskiego Parku Rozrywki  TWINPIGS w 

Żorach 

Rejs statkiem pasażerskim Stocznia Damen Koźle -Rogi 

 

Grywalizacje – XBox, gry planszowe – kawiarnia C@fe Kultura 

 

Wycieczka do Zamku i Parku Rozrywki  w Ogrodzieńcu 

 

„Halloweenowe strachy na lachy”-  zabawy z animatorami 

 

Wernisaż wystawy malarstwa „Jeszcze w zielone gramy” 

Amatorskiej Grupy Malarskiej „OssaianART 

Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Fronczka 

„Harry Potter” – gra terenowa połączona ze spektaklem finałowym 

 

Spotkanie  z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem - „Dubaj-

Królestwo na piasku” 

 

„Wernisaż Wystawy Prac Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 

„Góra św. Anny” 

 

Kiermasz wiosenno – świąteczny  w holu SOK 

 

267 

 

 30 

 

255 

 

27 

 

134 

 

30 

            

40 

 

24 

 

65 

          

45 

80 

 

30 

 

 

60 

 

 

200 

 Razem 1.513 

 

Lp

. 

KINO /seanse filmowe/ Ilość osób 

1. 

 

2. 

 

3 

 

4. . 

Kino „Visa” – 31 projekcji filmów fabularnych 

 

„Bajkowa niedziela”  - 29 projekcji filmów animowanych 

 

„Bajkowa środa” - 7 projekcji 

 

 Kino Nowe Horyzonty – 3 projekcje 

 

2.440 

 

300 

 

140 

 

220 

 RAZEM 3.100 
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PROJEKTY 

środki zewnętrzne pozyskane przez SOK /pozyskane lub realizowane w 2019r.: 

Lp

. 

ŻRÓDŁO POZYSKANIA PROJEKTU 

/FINANSOWANIA 

Całkowita 

wartość 

projektu 

Dofinansowanie ROK 

realiz

acji 

1 Równać Szanse "Miejska dżungla naszych 

filmowych marzeń" 

Projekt adresowany do 22 - osobowej  

grupy młodzieży wykazującej swój 

zainteresowanie teatrem, malarstwem i filmem. 

Przedsięwzięcie ma formę 12 miesięcznych 

warsztatów teatralnych, plastycznych i 

filmowych odbywających się w Strzeleckim 

Ośrodku Kultury pod okiem profesjonalnych 

instruktorów. W ramach projektu odbywają się 

również liczne wyjazdy  i spotkania integracyjne. 

Efektem finalnym była miejska gra terenowa 

oparta na scenariuszu do filmu Harry Potter 

przeprowadzona w dniu 11 listopada 2019r.. 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z 

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

50 000,00 40 000,00 2018/

2019 

2 V Festiwal jazzowy - Strzeleckie ogrody 

jazzowe – dotacje pozyskane z ZAiKS, UMWO 

oraz Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”. 

W piątej edycji festiwalu przeprowadzono cykl 6 

koncertów 

w terminie od 5 października do 14 grudnia. 

Patronat artystyczny nad imprezą objął po raz 

kolejny światowej sławy jazzman Bernard 

Maseli, który także koncertował w duecie z 

Januszem Grzywaczem. W ramach festiwalu 

wystąpił tm.in. Stanisław Soyka  

z zespołem  

55 308,53 8 500,00 2019 

3 Dotacja w ramach Programu Biblioteki 

Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek 

16 758,00 16 758,00 2019 

4 „Teatr okienny” PROW. 

Projekt mieszany miękki i twardy – zakładał 

działania merytoryczne związane z warsztatami 

teatralnymi i przedstawieniami oraz 

przeprowadzenie modernizacji i remontu patio w 

celu zmiany jego  funkcjonalności na teatr 

okienny. Zakładał stworzenie na patio SOK 

teatru okiennego, w którym będą rozgrywane 

spektakle w naturalnej scenerii wykorzystujące 

elementy architektury -niskie daszki, okna, 

schody. Miękka strona projektu zakłada działania 

168 610,50 87 094,00 2018/

2019 
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merytoryczne – warsztaty teatralne, które finalnie 

zakończone będą sztuką teatralną. 

5 Fundacja LOTTO "Rowerowy szlak śladami 

powstańczych mogił" Projekt łączący warsztaty 

modelarskie z plastycznymi wiodący szlakiem 

historii tego regionu i trzech Powstań Śląskich. 

Wyprawy zaplanowane w tym przedsięwzięciu 

odbywały się na rowerach m.in. do Góry Św. 

Anny do Muzeum Czynu Powstańczego i 

autokarem do Muzeum Powstań Śląskich w 

Świętochłowicach. 

13 000,00 13 000,00 2019 

6 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 

"Współczesna biblioteka oknem na świat - 

połączenie tradycji z nowoczesnością" Projekt 

infrastrukturalny inwestycyjny związany ze 

stworzeniem współczesnej biblioteki w oparciu o 

akcenty tradycyjne związane z tym regionem z 

pełnym wyposażeniem na dwóch kondygnacjach 

budynku po byłej szkole przy ul. Marka Prawego 

21 

3 100 000,00 2 000 000,00 2019/ 

2020 

7 Narodowe centrum Kultury "Folkowanie- 

tradycyjne malowanie nie tylko na porcelanie" 

cykl 19 warsztatów związanych  

z malowaniem na ceramice i innych materiałach 

tradycyjnych opolskich motywów ludowych. 

Warsztaty odbyły się we wszystkich 18 

świetlicach oraz w SOK. Podczas warsztatów 

każdy uczestnik otrzymał własny kubeczek czy 

filiżankę  

do zdobienia, które potem były wypalane w 

piecu. Finalnie przeprowadzono w kawiarni 

C@fe Kultura wystawę ceramiki z powstałych 

podczas zajęć dzieł.  

20 299,81 18 000,00 2019 

 RAZEM 3 423 976,84 2 183 352,00  

9.2 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH I DZIELNICOWYCH 

Strzelecki Ośrodek Kultury w 2019 r. prowadził 15 świetlic wiejskich i 2 dzielnicowe: 

❖ ŚWIETLICE WIEJSKIE: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice,  Jędrynie, Kadłub Piec, 

Kadłub Wieś, Kalinowice, Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szczepanek, 

Szymiszów Osiedle, Szymiszów Wieś, Warmątowice. 

❖ ŚWIETLICE DZIELNICOWE: Mokre Łany, Nowa Wieś. 

❖ ŚWIETLICA GRODZISKO : prowadzona jest przez  Ochotniczą Straż Pożarną. 
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• 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. 

• 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 Osieku- KLUB MALUCHA oraz 

w Kalinowicach - MAŁY MIŚ. 

 

Koło  Świetlica  Ilość osób 

 

 

Taneczne 

54 osoby 

Rozmierz 10 

Kadłub Wieś 12 

Jędrynie  6 

Osiek 10 

Błotnica Strzelecka 16 

 

Muzyczne 

Kadłub Wieś 16 

Rozmierz 21 
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61 osób Jędrynie 5 

Dziewkowice 9 

Osiek   10 

 

Teatralne 

94 osoby 

Grodzisko  25 

Rozmierka 10 

Rozmierz 38 

Błotnica Strzelecka  15 

Mokre Łany 6 

Techniczne 20 osób  Sucha  20 

Kulinarne 

25 osób 

Grodzisko 15 

Kadłub Wieś 10 

 

Plastyczne 

302 osoby  

Kalinowice  12 

Kadłub Piec 11 

Kadłub Wieś 124 

Nowa Wieś 25 

Osiek  25 

Szymiszów Wieś  7 

Szymiszów Osiedle 12 

Grodzisko 10 

Dziewkowice 16 

Rożniątów 10 

Rozmierka 15 

Rozmierz  14 

Jędrynie 5 

Warmątowice  8 

Mokre Łany 8 

Literackie 

8 osób 

Grodzisko  8 

Turystyczne i sportowo-

rekreacyjne 

206 osób 

Kadłub Wieś 124 

Rożniatów  12 

Osiek  15 
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Szymiszów Osiedle 15 

Rozmierz 25 

Rozmierka 15 

Kółko herbatkowe 

 27 osób 

Błotnica Strzelecka 15 

Kadłub Wieś  12 

Klub 4H Smyk 

12 osób 

Rozmierz 12 

Klub Seniora  

33 osoby 

Warmątowice 16 

Grodzisko  5 

Rozmierz 12 

Koło w ruchu (+50) 

8 osób 

Rożniątów 8 

Kluby malucha  

49 osób 

Akademia Twórczego Malucha 

Dziewkowice 

12 

Maminkowo - Nowa Wieś   15 

Klub Małego Smyka - Błotnica 

Strzelecka 

10 

Klub Malucha- Mały miś- 

Kalinowice  

6 

Klub Malucha Osiek 6 

 

W 2019 r. w świetlicach zrealizowane zostały  projekty: 

*Sporządzono na podstawie  rocznych  sprawozdań świetlic. 

9.3 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich powstała 15 grudnia 1945 roku, jako ówczesna 

Biblioteka Powiatowa im. Józefa Lompy. Od 1965 roku biblioteka znajduje się w budynku 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury, zajmując I piętro przy Placu Żeromskiego 7 w Strzelcach 

Lp. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PROJEKTU 

/FINANSOWANIA 

Kwota 

wniosku  

Dofinansowanie 

1. Fundacja LOTTO "Rowerowy szlak śladami 

powstańczych mogił" - Świetlica Szymiszów Osiedle 

13.000,00 13.000,00 

2. NCK "Folkowanie- tradycyjne malowanie nie tylko na 

porcelanie"- wszystkie świetlice  

20.299,81 18.000,00 

 RAZEM 33.299,81 31.000,00 
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Opolskich. Od 1 lipca 2012 roku Biblioteka znajduję się w strukturach Strzeleckiego 

Ośrodka Kultury 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, zakończenie działalności z dniem 

1 lutego 2020r., 

▪ 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. 

i lość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość
i loś

ć
wartość i lość wartość ilość wartość

1.

Wypożyczalnia i 

Czytelnia 

inwentarz 000 i 

002

17 345 375 080,78 957 25 274,90 735 20 701,70 518 14 632,75 217 6 068,95 0 0,00 216 4 379,20 6 194,00 6 129,15 18 296 400 226,53
w ty m                                 

Komitet 1384 wol. oraz 

685 wol. - inw. Nr 002

2.
Oddział dla Dzieci 

inwentarz 001
6 674 99 480,90 588 8 637,25 454 7 611,48 313 5 286,78 141 2 324,70 0 0,00 132 993,87 2 31,90 2 14,50 7 260 108 103,65

24 019 474 561,68 1 545 33 912,15 1 189 28 313,18 831 19 919,53 358 8 393,65 0 0,00 348 5 373,07 8 225,90 8 143,65 25 556 508 330,18

3. Filia Nr 1 10 426 190 080,37 453 9 758,82 307 6 590,89 226 4 543,34 81 2 047,55 0 0,00 121 2 374,37 25 793,56 12 269,25 10 867 199 569,94

4. Filia Błotnica 4 936 82 793,48 249 4 908,73 249 4 908,73 184 3 378,88 65 1 529,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 185 87 702,21

5. Filia Dziewkowice 4 563 71 106,84 55 882,00 55 882,00 55 882,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 618 71 988,84

6. Filia Kadłub 5 090 90 218,52 221 4 257,72 210 4 012,37 167 2 957,12 43 1 055,25 0 0,00 11 245,35 0 0,00 0 0,00 5 311 94 476,24

7. Filia Sucha 3 566 61 268,97 250 4 850,97 241 4 762,07 188 3 446,42 53 1 315,65 0 0,00 9 88,90 0 0,00 0 0,00 3 816 66 119,94

8. Filia Szymiszów 6 458 100 357,19 364 7 200,05 310 6 292,96 211 3 876,91 99 2 416,05 0 0,00 52 879,10 2 27,99 1 14,70 6 821 107 542,54

59 058 1 070 387,05 3 137 65 770,44 2 561 55 762,20 1 862 39 004,20 699 16 758,00 0 0,00 541 8 960,79 35 1 047,45 21 427,60 62 174 1 135 729,89

34 445 664 642,05 1 998 43 670,97 1 496 34 904,07 1 057 24 462,87 439 10 441,20 0 0,00 469 7 747,44 33 1 019,46 20 412,90 36 423 707 900,12

24 613 405 745,00 1 139 22 099,47 1 065 20 858,13 805 14 541,33 260 6 316,80 0 0,00 72 1 213,35 2 27,99 1 14,70 25 751 427 829,77

STAN  ZBIORÓW  NA  31.12.2019R. - KSIĄŻKI  SOK

Lp. Placówka

Stan zbiorów                      

ogółem na dzień 

31.12.2017r.

Przybyło                              

ogółem w 2018r.

Rodzaj wpływu
Ubyło                           

w 2018r.

Stan zbiorów                      

ogółem na dzień 

31.12.2018r. UwagiZakup (K) Przekazane (R) Dary (D)
Zwrot za 

zagubione (Z)środki własne środki BN

MiGBP - Razem:

RAZEM:

Placówki miejskie

Placówki wiejskie

w tym źródło finansowania
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10 SPORT I REKREACJA 

10.1 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”. 

REFERAT SPORTU I REKREACJ 

do jego zadań 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 Tenisa Stołowego 

Nazwa 
l i czba 

odwiedzin

l iczba 

czytelników

l i czba 

wypożyczeń 

woluminów na 

zewnątrz

l i czba 

wypożyczeń 

prasy na  

zewnątrz

liczba 

udostępnionych 

woluminów na 

miejscu

l i czba 

udostępnionej 

prasy na  

miejscu

l iczba 

udzielonych 

informacji

Odwiedziny 

ogółem

Odwiedziny 

internetowe

Wypożyczalnia 8330 1134 28 407 0 0 0 726 0 0

Czytelnia 4223 0 0 3233 372 4388 2262 1559 557

Oddział 3750 597 9894 451 403 302 713 482 0

Filia nr 1 8583 582 15578 625 107 2646 2428 1181 59

Błotnica 2017 123 4603 289 77 25 561 95 0

Dziewkowice 668 146 1687 263 186 274 129 307 0

Kadłub 2821 257 4236 49 252 454 497 536 0

Sucha 2817 158 3677 301 810 782 178 1425 273

Szymiszów 2290 131 3740 175 329 692 444 690 128

Razem 35499 3128 71822 5386 2536 9563 7938 6275 1017
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• Sekcja Szachowa 

• Sekcja Skata 

• Sekcja Nordic Walking 

• Drużyna WOPR oraz  drużyna sportowa WOPR 

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. 

W ramach ośrodka działają następujące  sekcje sportowe: 

• koszykówka,  

• piłka siatkowa, 

• judo/sumo, 

• piłka nożna, 

• badminton. 

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.  

Głównym źródłem dochodu CRWiS „Strzelec” jest sprzedaż wejściówek klientom 

indywidulanym, a także sprzedaż i doładowywanie kart abonamentowych oraz wynajem torów . 

W 2019 roku była to kwota 436.012,13 zł. W tym czasie CRWiS pozyskało 412 stałych klientów, 

którzy dokonali zakupu karnetów po raz pierwszy. 

W 2019 roku Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu było organizatorem lub współorganizowało 

szereg imprez okolicznościowych i akcji promocyjnych takich jak:  

• VII Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych , 
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• V Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza w ramach Dni Ziemi 

Strzeleckiej, 

• Ogólnopolski Wielobój Pływacki 10-i 11- latków – eliminacje wojewódzkie, 

• Regionalny Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych.  

Przeprowadzono również Gminny Finał w Pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy 

Strzelce Opolskie oraz Zawody Pływackie Projektu „Umiem pływać” ZW LZS.  

Zaoferowano także inne usługi polegające na wynajmie torów pływalni oraz małego basenu do 

nauk pływania z animacjami wodnymi. W okresie ferii zimowych CRWiS propnowalo dla dzieci 

bezpłatną naukę pływania, a na zakończenie dla rodzin udostępniono wodny plac zabaw, 

zjeżdżalnię dla dzieci, drabinkę i zorbing kule. 

CRWiS był  współorganizatorem z firmą „Archem” seminarium „Promocja projektu „Daisy” dot. 

oszczędności w systemie filtracji wody. 

Do najważniejszych IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH zorganizowanych 

w 2019r. zalicza się: 

1) Turniej Tenisa Stołowego dla Dorosłych 20.01.2019r. 

Do turnieju zgłosiło się 23 zawodników. Zawodnicy rywalizowali między sobą systemem „każdy 

z każdym”  do trzech wygranych setów w czterech grupach z których do dalszej gry przechodziły 

dwie osoby, które następnie rywalizowały między sobą systemem pucharowym.                            

2) Zajęcia rekreacyjno-sportowe, organizowane przez Referat Sportu  

i Rekreacji w ramach ferii zimowych w 2019r. – „ZIMA 2019” 

W ramach ferii zimowych w dniach 28.01.2019r. – 08.02.2019r. Referat Sportu  

i Rekreacji w Hali Sportowej zorganizował dla dzieci i młodzieży  szereg imprez sportowo-

rekreacyjnych, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.           

Zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone były przez Referat Sportu  

i Rekreacji w okresie ferii od  28.01.2019r. do 01.02.2019r. poniedziałku do piątku  

w godz.  od 1000 do 1200 oraz 1300 do 1500.  
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3) Zakończenie Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej dla Dorosłych 2018/2019  

W  niedzielę 10.03.2019r. w Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A  odbył się Finał Amatorskiej 

Ligii Piłki Siatkowej organizowanej przez Referat Sportu i Rekreacji.  

W cyklu rozgrywek (trwających od października 2018r.) wzięło udział 6 drużyn.  

Spotkania odbywały się wg oficjalnych przepisów gry w siatkówkę PZPS.  

 

 
 

4) Majówka na sportowo 

W dniu 1 maja 2019r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wraz 

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował na Stadionie 

Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich konkurencje sportowo- rekreacyjne  

w których to dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli. 

Zorganizowano sprawnościowy tor przeszkód,  bieg na 60m, rzuty do celu, zgadnij co to jest, oraz 

gra zręcznościowa - elektryk. 

 

5) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W dniu 3 maja 2019r.  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.  

Do turnieju zgłosiło się 29 osób. Zawodnicy rozegrali turniej w dwóch kategoriach: dzieci 

i dorośli. Sześcioro dzieci rywalizowało między sobą systemem „każdy z każdym”. Natomiast 

dorośli (23 osoby) rozegrali turniej „systemem rosyjskim” do dwóch przegranych.  
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6) ORGANIZACJA IMPREZ PODCZAS DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 

• XXI Bieg Strzelca 

W dniu 1 czerwca w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej Referat Sportu  

i Rekreacji wraz z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował 

w Parku Miejskim XXI Bieg Strzelca dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. 

Na starcie stanęło 816 zawodników.  

                              

• X Jubileuszowy Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

W sobotę 1 czerwca 2019r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich zorganizował X Jubileuszowy 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 LZS Żywocice IV, Lotnik OLESNO oraz cztery drużyny ze Strzelec Opolskich. 

• IX Strzelecki Rajd Rowerowy 

W dniu 2 czerwca 2019r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

oraz Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie szlachetne” Strzelce Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie 

zorganizowali IX Strzelecki Rajd Rowerowy w którym udział wzięły 84 osoby.  

                       
  

• II Rodzinne Strzelanie z Łuku  

W dniu 2 czerwca 2019r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

w ramach obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej, zorganizował „II Rodzinne Strzelanie z Łuku”. 

Do turnieju zgłosiło się 16 rodzin w składzie dwu osobowym w kat. dzieci do 10 lat  oraz 17 rodzin  

kat. dzieci powyżej 10 lat. Każdy uczestnik oddał cztery strzały ( 1 próbny oraz 3 punktowane).  

W klasyfikacji końcowej pod uwagę brana była suma punków strzałów obu członków rodziny. 
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7) DZIAŁALNOŚĆ PŁYWALNI ODKRYTEJ W SEZONIE LETNIM 2019r. 

Sezon letni na Pływalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich rozpoczęto 26 czerwca 2019r. 

a zakończono 01.09.2019r.  Odpłatnie skorzystało 9.411 osób. Bezpłatnie skorzystało 150 osób 

(dzieci ze świetlic: Rozmierzy, Nowej Wsi, Suchej, Szymiszowa Osiedla, Klubu Terapeutycznego 

„Arka”, Strzeleckiego Klubu Abstynenta. 

 

Pływalnia Odkryta w sezonie letnim 2019 czynna była: każdego dnia  w godz. 1000 – 1800 z 

możliwością wydłużenia godzin pracy w bardzo upalne dni.  

Obowiązywały bilety wstępu w wysokości: 

- bilet normalny - 4,00 zł./dzień 

- bilet ulgowy*  - 2,00 zł./dzień 

po godz. 1600 – 50% odpłatności: 

- bilet normalny - 2,00 zł./dzień 

- bilet ulgowy*  - 1,00 zł./dzień 

 

Zorganizowano szereg imprez rekreacyjno –sportowych między innymi: 

- Bieg przez wodę dla najmłodszych 

- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Drużyn Dwuosobowych  

-  Zawody w pływaniu na dętce 

-  Zawody pływackie 

-  Bieg przez wodę dla najmłodszych  
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8) XIV Otwarty Bieg Przełajowy na dystansie 6 km oraz I Marsz Nordic Walking 

W niedzielę 20 października 2019r. w strzeleckim Parku Miejskim odbył się XIV Otwarty Bieg 

Przełajowy na dystansie 6 km oraz I Marsz Nordic Walking zorganizowany przez Referat Sportu 

i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.  

W biegu wzięło udział 18 biegaczy i 23 zawodników Nordic Walking.  

 

   

 

9) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości 11.11.2019r. 

Dnia 11.11.2019r. 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 17 zawodników w tym  4 dzieci. Kategorie dorosłych rozegrano 

systemem każdy z każdym w czterech grupach. Z każdej z grup do kolejnego etapu przechodziły 

2 osoby, które następnie rywalizowały między sobą  systemem brazylijskim. 

 

10) Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego 08.12.2019r. 

Dnia 08.12.2019r. Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

zorganizował Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego w Hali Sportowej przy Pl. 

Żeromskiegow Strzelcach Opolskich.   

Do turnieju zgłosiło się 27 zawodników w tym 11 dzieci. Turniej  w kategorii dorosłych rozegrano  

w czterech grupach systemem „każdy z każdym”. Z każdej z grup do dalszej części rozgrywek 

przechodziły 2 osoby. Kategorię dzieci rozgrywano systemem każdy z każdym w kategorii 

dziewcząt i chłopców.  
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11) XXX Jubileuszowy Strzelecki Bieg Uliczny im. E. Ferta zorganizowany przez 

Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich zgromadził na 

starcie 570 uczestników. 

Start do biegu głównego na dystansie 15 km poprzedził XII Bieg VIP-ów, w którym udział wzięli 

przedstawiciele władz, zaproszeni goście oraz sponsorzy.  

W biegu wystartowali również zawodnicy zza granicy: z Maroka, z Włoch, z Wielkiej Brytanii,  

z Ukrainy, oraz z Niemiec.  

Bieg ukończyło 565 zawodników. 

Bieg został objęty patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 

Patronat medialny sprawowali: TVP 3 Opole, Tygodnik Regionalny „Strzelec Opolski”  oraz 

City Sat Gordzielik. 

             

10.2 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 –ul. Sosnowa, 

15) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Park Miejski, 

16) Plac zabaw w miejscowości Osiek, ul. Strzelecka, 

17) Plac zabaw w miejscowości Osiek, (koło OSP),  

18) Plac zabaw w miejscowości Sucha ul. Jemielnicka, 
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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 w miejscowości Strzelce Opolskie – Adamowice, 

28) Plac zabaw „Radosna szkoła” przy PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

29) Plac zabaw przy PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich, 

30) Plac zabaw przy PSP 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 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, 

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) Pływalnia Odkryta w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46, 

2) Kort tenisowy w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46, 

3) Obiekt Wodny „Rybaczówka” w miejscowości Strzelce Opolskie, 

4) Plac rekreacyjno- sportowy Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich, 

5) Street Workout Park - Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – plac 

rekreacyjno- sportowy, 

6) Hala Sportowa w miejscowości Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 5a. 

7) Górka „Kaśka”  (w sezonie zimowym) – Park Miejski w Strzelcach Opolskich, 
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8) Hala sportowa wraz z obiektami zewnętrznymi przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich; 

9) Kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 

w Strzelcach Opolskich; 

10) Lodowisko „Strzelecki Biały Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 

w Strzelcach Opolskich; 

11) 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; 

12) Boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy Publicznych Szkołach 

Podstawowych: nr 1 (ul. M. Prawego) i nr 4 Strzelcach Opolskich oraz Publicznej Szkole 

Podstawowej w Rozmierce; 

13) Stadion sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich: 

a) pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,  

b) oświetlone boisko treningowe do piłki nożnej, 

c) oświetlone boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, 

d) bieżnia okólna, 

e) skocznia w dal, 

f) rzutnia do pchnięcia kulą. 

11 PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

11.1 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W Gminie Strzelce Opolskie funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 

jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym (KSRG). 

Łącznie jest 636 strażaków, w tym 534 mężczyzn i 102 kobiety. 

Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych (AR)- 254, w tym 

218 mężczyzn i 36 kobiet. 

WYJAZDY OSP W 2019 ROKU 

OSP Rodzaj wyjazdu 

P MZ AF Razem 

Kadłub 15 43 1 59 

Osiek 0 7 0 7 

Kalinowice 8 13 3 24 

Grodzisko 2 3 1 6 

Rozmierka 5 6 0 11 

Rozmierz 1 6 0 7 
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Sucha 3 15 0 18 

Szymiszów 4 6 1 11 

Rożniątów 7 8 0 15 

Błotnica Strzelecka 7 5 1 13 

Warmątowice 8 5 0 13 

Strzelce Opolskie 26 45 3 74 

Ogółem: 86 162 10 258 

P- pożar 
    

MZ - Miejscowe zagrożenie  
    

AF - Alarm fałszywy  
    

 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych:  

Nazwa OSP
Rok 

Założenia

Ilość czł.

Zwycz./ AR
Sam. poż Motopompy

Sprzęt 

Ratownictwa

Technicznego

Piły do 

Ciecia 

Betonu

Piły do

Cięcia

Drewna

Aparaty 

Powietrzne

Agregaty

Prądotwórcze

Wytwornice

 Pianowe

Wentylatory

Oddymiajacy

Agregat

Wysokocis.
Defibrylatory

Kadłub 1906 92/42

1. Mercedes

2. Mercedes

3. Man

4. Iveco

6 2 2 6 8 2 2 2 1 2

Osiek 1927 66/21 1. Mercedes 3 1 1 2 5 1 0 0 0 0

Kalinowice 2000 54/17
1. Volvo

2. Ford
3 1 1 4 6 3 0 1 1 1

Grodzisko 1905 54/14
1. Star

2. Renault
4 0 1 3 4 2 0 1 0 0

Rozmierka 1921 29/18
1. Jelcz

2. Lublin
5 0 1 2 3 2 0 0 0 0

Rozmierz 1926 52/34
1. Mercedes

2. Ford
3 0 1 2 4 2 0 1 0 0

Sucha 1898 70/19 1. Mercedes 6 1 1 3 6 3 1 1 0 1

Szymiszów 1928 27/11
1. Star

2. Magirus
4 1 1 4 4 1 1 0 0 0

Rożniątów 1972 42/11
1. Mercedes

2. Żuk
4 1 1 1 2 2 0 0 0 0

Błotnica

Strzelecka
1931 40/16

1. Renault

2. Żuk
4 1 1 3 3 2 0 1 0 1

Warmątowice 1999 62/26 1. Star 3 0 1 2 3 1 0 1 0 0

Strzelce

Opolskie
1863 48/25

1. Jelcz

2. Ford

3. Iveco

4. Vw

4 0 1 4 2 2 0 1 1 1

Ogółem: - 636/254 25 49 8 13 36 50 23 4 9 3 6

Raport o stanie OSP- 2019 rok
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W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej w 2019r. wykonane zostały następujące zadania : 

1. Sprzętowe doposażenie OSP: 

• samochód pożarniczy IVECO Magirus (autodrabina) dla OSP Strzelce Opolskie- 

40.000,00 zł 

• wentylatory oddymiające (2szt.), agregaty prądotwórcze (2szt.), radiotelefony 

przenośne (4szt.) , doposażenie zestawu ratownictwa technicznego (1 kpl.), wyciągarka 

linowa (1szt.), pilarki, piły spalinowe (3 szt.), podkrzesywarki (3szt.), piła ratownicza 

(1szt.), megafony (7szt.) 

2. Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego marki Volvo dla OSP 

w Kalinowicach- 370.000,00 zł 

3. Wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków OSP uczestniczących 

w akcjach ratowniczych (hełmy, szelki bezpieczeństwa, mundury itp.) 

4. Poprawa warunków pełnienia służby – remonty i modernizacje- zadania 

inwestycyjne: 

• modernizacja dachu remizy – OSP Strzelce Opolskie 

• przebudowa komina kotłowni CO- OSP Rozmierz 

• docieplenie elewacji budynku- OSP Szymiszów 

• adaptacja poddasza na potrzeby szkoleniowo-biurowe, budowa instalacji grzewczej 

oraz położenie i utwardzenie kostki na parkingu – OSP Rozmierka   

• remont dachu wieży- OSP Rożniątów 

5. Wsparcie KP PSP w Strzelcach Opolskich: 

• „Zakup zestawu kotłów kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, 

centralnego ogrzewania” – 15.000,00 zł 

• „Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno- serwisowej sprzętu 

ochrony dróg oddechowych- II etap- Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” – 

12.600,00 zł 

6. Rozbudowa Radiowego Systemu Alarmowania: 

• zakup i montaż elektronicznej syreny na obiekcie remizy OSP Grodzisko – 

22.121,55 zł 

7. Zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 19.595,50 zł 

(zapory przeciwpowodziowe, łóżka polowe, plandeki na zerwane dachy i lampy grzewcze) 

8. Przeglądy zbiorników ppoż. na terenie miasta Strzelce Opolskie i w sołectwach  

(Rożniątów, Rozmierka, Błotnica Strzelecka) 
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11.2    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 funkcjonujących do 

czerwca 2019r.  

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia 

1. Strzelce Opolskie – Os. Piastów Śl. – teren PSP nr 7 

2. Strzelce Opolskie – pl. Myśliwca 

3. Strzelce Opolskie – pl. S. Żeromskiego 

4. Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Marka Prawego 

5. Strzelce Opolskie – pl. Targowy  

6. Strzelce Opolskie – ul. Krakowska 

7. Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Świerczewskiego i Kard. Wyszyńskiego 

8. Strzelce Opolskie – dworzec PKS 

9. Strzelce Opolskie – ul. Jana Rychla 

10. Strzelce Opolskie – skrzyżowanie ulic Moniuszki i Budowlanych 

11. Strzelce Opolskie – ul. Dębowa 

Wykaz kamer monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – wejście główne budynku 1 

2. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – widok z wieży 2 

3. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – serwerownia 31 

 
1 łącznie 3 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do serwerowni, a dwie wewnątrz pomieszczenia 
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4. Urząd Miejski (Pl. Myśliwca) – Biuro Informatyki 22 

5. Ref. Sportu i Rekreacji (pl. S. Żeromskiego) – siłownie  3 

Wykaz kamer mobilnych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

Lp. Miejsce lokalizacji urządzenia Liczba kamer 

1. 
urządzenie mobilne – miejsca nielegalnego składowania 

odpadów lub niszczenia drzewostanu 

2 

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. 

12 PROGRAMY, POLITYKI I STRATEGIE 

12.1   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. 

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) Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

2) Rozwój przedsiębiorczości., 

3) Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 
2 łącznie 2 kamery, z czego jedna znajduje się przed wejściem do Biura Informatyki, a druga wewnątrz pomieszczenia 
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4) 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) Rozwój infrastruktury technicznej, 

2)  Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej, 

3)  Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa, 

4) Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona 

środowiska. 

 IV. Rozwój  bezpieczeństwa publicznego, w tym cele szczegółowe:  

1) Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych, 

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. 

Informacje na podstawie których opracowany został raport realizacji Strategii za rok 2019  

pozyskiwane są 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 pozwala na ocenę realizacji Strategii oraz dostosowanie 

podejmowanych działań do zmieniających się warunków społeczno- gospodarczych 

i zdiagnozowanych potrzeb gminy Strzelce Opolskie. Zauważyć można, iż  siłą rozwojową gminy 

jest wkład wniesiony w rozwój gospodarki, bezpieczeństwa publicznego i dbałości o 

mieszkańców. Analizując osiągnięte wartości wskaźników w roku 2019 uznać można, iż założone 

cele strategiczne realizowane są w sposób ciągły. 

WSKAŹNIKI OGÓLNE  

                                                                                  Rok                                                                

          Wskaźniki 

    2019 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych               

przez samorząd gminny  

 

4 263 853,95 zł  
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Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez samorząd gminny  

 

5 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych                                  

przez inne podmioty niż samorząd gminny 

 

4 578 384,49 zł  

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny 

20 

 

KIERUNKI ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE  

I. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju  „Konkurencyjna gospodarka” 

I.1.  Cel strategiczny - Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju 

gospodarczego 

                                                                                                                              

Rok                                                                                                                  

Wskaźniki 

 2019 

CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.] 2 

Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych dla nowych 

inwestycji [szt.] 

1 

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy  MŚP [szt.] 143 

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych  w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

3,2 

Wskaźnik zatrudnienia [%] 27,5 

CEL OPERACYJNY: I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego 

Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.] 4 

CEL OPERACYJNY:I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej                                      

i ekoturystycznej gminy 

Liczba podjętych działań informacyjno - promocyjnych w zakresie promocji                            

oferty turystycznej gminy [szt.] 

61 

 

Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.] 6  

 

II. Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny” 

II.1. Cel strategiczny - Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy  

                                                                                                         

Rok                                                                                                                    

Wskaźniki 

2019 

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 

działań wspierających  profilaktykę [szt.] 

54 

Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji                                    

opieki społecznej [szt.] 

2 
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CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji   

Liczba placówek edukacyjno- oświatowych poddanych remontowi i 

modernizacji [szt.] 

16 

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.] 130  

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu [szt.] 473 

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry 

nauczycielskiej  

157 

CEL OPERACYJNY:II.1.3 Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji  

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania  czasu wolnego [szt.] 12 

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.] 2 

CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

Liczba podjętych działań  z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego 

[szt.] 

37 

 

III. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby” 

III.1. Cel strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej                                

i społecznej gminy 

                                                                                                                  Rok                                                                                                                          

Wskaźniki 

     2014 

CEL OPERACYJNY: III.1.1. Rozwój infrastruktury technicznej  

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

[km]: 

10,15 

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci gazowej [km]: 2,62 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci energetycznej [km] 9,99 

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej    

Długość dróg [km]: 

wyremontowanych 1,49 

wybudowanych  1,60 

Długość chodników [km]: 

wyremontowanych 0,30 

wybudowanych  1,92 

Długość ciągów pieszo- rowerowych [km] 

wyremontowanych -- 

wybudowanych  0,40 

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km] 260 

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.] 37 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 25 

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych             

(łącznie) [szt.] 

- 

2019 
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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  niskiej 

emisji [szt.] 

3 

Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.] 1 

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.] 29 

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców 

gminy w zakresie ochrony środowiska [szt.] 

71 

 

IV. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju „Współpraca  z otoczeniem”  

IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

                                                                                                                       Rok                                                                                                                              

Wskaźniki 

2019 

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  (realizacji zadań w czynie 

społecznym) [szt.] 

320 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.] 8 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.] 2 

Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej 

[szt.] 

4 

12.2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

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. 

W 2019 roku kontynuowano 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.) – zrealizowano II 

Etap (opracowano projekt studium i prognozę oddziaływania na środowisko, uzyskano opinię 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wystąpiono o uzgodnienia projektu studium 

oraz o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium).  
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Na terenie gminy (stan na 31 grudnia 2019 r.) obowiązują 53 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które łącznie obejmują powierzchnię 15 323,8722 ha, co 

stanowi 75,7% powierzchni gminy. Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, bowiem według 

GUS w skali województwa opolskiego wskaźnik pokrycia powierzchni planami miejscowymi na 

koniec grudnia 2018 r. wynosił ok. 40,46% (a gmina miała wówczas porycie 73/3%).  

Plany miejscowe są publicznie udostępnione na stronie internetowej: 

- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

bip.strzelceopolskie.pl: Menu „Komunikaty i wykazy”, „Komunikaty Biura Architekta 

Miejskiego”, „Miejscowe plany – teren wsi” i „Miejscowe plany – teren miasta”, 

- Publikatora Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Strzelce Opolskie sip.strzelceopolskie.pl: 

„Warstwy”, „Warstwy rastrowe” , „Obowiązujące MPZP”. 

W 2019 r. Rada Miejska uchwaliła 3 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

2dla terenów gminy dla wsi: Jędrynie i Ligota Dolna oraz 1 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 gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” 

(Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r., 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

poz. 1402), wszedł w życie dnia 11 maja 2019 r.; 

2)  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota 

Dolna” (Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 

2019 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 lipca 2019 r. poz. 

2352), wszedł w życie dnia 8 sierpnia 2019 r.; 

3)  „Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy 

Zakładowej” (Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

25 września 2019 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 

1 października 2019 r. poz. 3048), wszedł w życie dnia 1 listopada 2019 r.  

W 2019r. ponadto: 

1. sporządzono trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w oprogramowaniu 

GEOPLAN MPZP, tj.: 

1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Jędrynie”, 

2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Ligota Dolna”, 

3) zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce 

Opolskie”, 

2. zaimportowano do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) cztery miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: 

http://www.bip.strzelceopolskie.pl/
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1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 

wsi Niwki”, 

2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Jędrynie”, 

3) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Ligota Dolna”, 

4) zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce 

Opolskie”. 

12.3 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”. 

W 2019r. sporządzono „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na 

lata 2020 – 2023”. Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami, który 

sporządza się na okres 4 lat, wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Program został przyjęty Uchwałą Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 8 listopada 2019 r. poz. 3496) 

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. Sprawozdanie dotyczącego 

roku 2019 zostanie sporządzone w przyszłym roku. 

Gmina Strzelce Opolskie w 2019r.  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, m. in.: 

- uaktualniono Gminną Ewidencję Zabytków - podjęto w tym celu Zarządzenie Nr 145/2019 

Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji 

Zabytków dla Gminy Strzelce Opolskie. Na terenie gminy znajdują się 753 zabytki nieruchome, 

w tym: 58 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 664 innych zabytków 

nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 31 innych zabytków 

nieruchomych wyznaczonych przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

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. 
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-  zweryfikowano obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), po 

szczegółowym sprawdzeniu realizacji pozwoleń na rozbiórki wydanych przez Starostę 

Strzeleckiego w oparciu o zezwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- 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.  

12.4 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 2019 

UCHWAŁA NR LII/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 

17 października 2018 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 2019 

Gmina Strzelce Opolskie udzielała organizacjom pozarządowym kompleksowego wsparcia 

zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej stwarzając tym podmiotom warunki do 

wykonywania działań i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Dotacje przekazywano 

organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań (dofinansowanie), nie było 

zadań całkowicie finansowanych (powierzenie). 

W realizacji Programu udział wzięło ponad 40  podmiotów. 

1. FINANSOWE  FORMY  WSPÓŁPRACY W  2019  ROKU 

Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 roku było udzielanie  

tym podmiotom wsparcia finansowego z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na realizację 

przyjętych w Programie zadań publicznych. 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

132 

 

 

Podstawa przekazania dotacji 

Kwota rozliczonych 

dotacji w zł 

Liczba 

zawartych 

umów 

Otwarte konkursy ofert  

art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

221.599,00 

 

17 

Otwarte konkursy ofert na podstawie wniosków  

o realizację zadania publicznego 

art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

5.340,00 

 

1 

Zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu  

art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

 

5.964,67 

 

 

 

 

1 

Nabory wniosków 

§ 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 

900.185,35 

 

 

 

 

 

24 

Złożone wnioski 

§ 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 

10.000,00 

1 

Rozliczono dotacje w kwocie:  1.143.089,02 44 

Zwrot niewykorzystanych środków: 13.299,98 - 

Dotacje przekazane na  podstawie innych ustaw 

− Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.) 

99.300,00 

 

 

1 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT 

W ramach otwartych konkursów ofert w poszczególnych obszarach współpracy zostały wyłonione 

uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje.  

Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych otwartych konkursów ofert. 

liczba  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert  

na  realizację  zadań  publicznych 

8 konkursów, w tym: 

5 konkursów ogłoszonych 5 grudnia 2018r. 

1 konkurs ogłoszony 13 grudnia 2018r. 

2 konkursy ogłoszone 12 lutego 2019r. 

liczba unieważnionych otwartych konkursów ofert 0 

liczba  podmiotów, które  złożyły  oferty  w  otwartych 

konkursach ofert 
13 
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liczba  ofert  złożonych  w  otwartych  konkursach  ofert 22 z tego: 

5 ofert nie spełniało wymogów formalnych 

konkursów 

liczba złożonych ofert 
liczba 

podmiotów 

1 9 

2 1 

3 1 

4 2 

liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, w 

tym: 

• wspieranie (dofinansowanie) 

• powierzenie (finansowanie) 

17 

17 

0 

liczba  podmiotów  programu, które  otrzymały dotacje na  

realizację  zadań publicznych 
12 

  

Dotacje dla organizacji pozarządowych  przekazane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych 

otwartych konkursów ofert. 

Rodzaj zadania 

 

Tytuł zadania 
Nazwa organizacji  

pozarządowej 

Kwota dotacji 

przekazana 

(w zł) 

Kwota dotacji 

rozliczona 

(w zł) 

Ochrona i promocja 

zdrowia  

 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym działalność 

lecznicza 

Caritas Diecezji Opolskiej 

Opole 
72.000,00 72.000,00 

Leki na lęki – cykl zajęć 

profilaktyczno-edukacyjno-

terapeutycznych 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA” 

Strzelce Opolskie 

8.000,00 

 

7.500,00 

zwrot: 500,00 

 

Pomoc społeczna  

oraz przeciwdziałanie 

uzależnieniom  

i  patologiom społecznym   

 

 

Wygrać przyszłość 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 

„BARKA”  

Strzelce Opolskie 

49.500,00 49.500,00 

 

Działalność   

na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania  

i ochrony praw dziecka 

 

 

Łączymy pokolenia – 

tradycja, sztuka ludowa, 

nauka i rekreacja 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kadłub 
9.000,00 

 

9.000,00 

 

Rodzinne podróże małe  

i duże – cykl edukacyjno-

kreatywnych warsztatów 

rodzinnych 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA” 

Strzelce Opolskie 

6.760,00 6.760,00 

Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Organizacja wyjazdów 

integracyjno-

rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

 i ich opiekunów 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„OGNIK” Strzelce Opolskie 

22.500,00 22.500,00 

Organizacja turnusu 

integracyjno-

rehabilitacyjnego na 

Pogórzu Kaczawskim – 

Ośrodek „Pałacyk”  

w Muchowie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA” 

Strzelce Opolskie 

12.500,00 12.500,00 
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Działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym 

 

Zdrowy kręgosłup 

kadłubskiego seniora 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kadłub 
8.000,00 8.000,00 

 

Zdrowi i aktywni seniorzy 
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów 

Strzelce Opolskie 
4.000,00 4.000,00 

 

Integracja i aktywność  

dla 60+ 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Oddział Rejonowy 

Strzelce Opolskie 

2.129,00 2.129,00 

 

Kadłubski senior  

na rehabilitacji 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kadłub 
3.500,00 3.500,00 

Wspieranie  

i upowszechnianie  

kultury fizycznej 

(organizowanie   

imprez sportowych   

i  rekreacyjnych  

na terenie Gminy) 

 

 

Organizowanie imprez 

sportowych i rekreacyjnych 

na terenie Gminy  

Strzelce Opolskie 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

Strzelce Opolskie 
8.000,00 8.000,00 

Kadłub zdrowo na 

sportowo – Kadłubskie 

Święto Aktywności 

Sportowej 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kadłub 
2.550,00 2.550,00 

 

Strzelce Opolskie  

na majówce – 

międzynarodowy staż 

Aikido 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido 

„Stowarzyszenie Sztuk Walki” 

Opole 

2.350,00 2.350,00 

 

Turniej pierwszego kroku 
Opolski Klub Taekwon-do 

Opole 
3.960,00 3.960,00 

Organizacja XXIII Turnieju 

Piłkarskiego im. Bena 

Długosza 

Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” 

Rozmierka  
2.850,00 2.850,00 

Organizacja XIII 

Ogólnopolskiego Turnieju 

„Strzelca” Piłki Siatkowej 

Młodzików i Kadetów 

Uczniowski Klub Sportowy 

Strzelce Opolskie 
4.500,00 4.500,00 

 

RAZEM 222.099,00 

 

221.599,00 

zwrot: 500,00 

 

 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O REALIZACJĘ  

ZADAŃ  PUBLICZNYCH  ZŁOŻONYCH  Z  WŁASNEJ INICJATYWY  PRZEZ  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie) 

Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych otwartych konkursów ofert z inicjatywy 

organizacji pozarządowych. 

liczba  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert na  realizację  zadań  

publicznych 

1 konkurs ogłoszony 7 lutego 2019r. 

liczba unieważnionych otwartych konkursów ofert 0 

liczba  podmiotów, które  złożyły  oferty  w  otwartych konkursach 

ofert 
1 

liczba  ofert  złożonych  w  otwartych  konkursach  ofert 1 

liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, w tym: 1 
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• wspieranie (dofinansowanie) 

• powierzenie (finansowanie) 

1 

0 

liczba  podmiotów  programu, które  otrzymały dotacje na  realizację  

zadań publicznych 
1 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych  przekazane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych 

otwartych konkursów ofert z inicjatywy organizacji pozarządowych. 
 

Rodzaj zadania Tytuł  zadania Nazwa organizacji pozarządowej 

Kwota dotacji 

przekazana 

(w zł) 

Kwota dotacji 

rozliczona 

(w zł) 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie  

kultury fizycznej 

(aikido) 

Propagowanie 

dalekowschodniej 

sztuki walki aikido 

poprzez szkolenia 

i udział w obozach  

na terenie  

całego kraju 

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Aikido” Stowarzyszenie Sztuk 

Walki Opole 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.340,00 

5.340,00 

 

Uznano celowość 

realizacji zadania, 
 

przeprowadzono 

procedurę zgodnie  

z art. 11 i 12 ustawy  

o działalności  

pożytku publicznego   

i o wolontariacie,  
 

poinformowano 

zainteresowaną 

organizację o terminie 

ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert, 
 

oferent złożył ofertę 

konkursową, 
 

oferta została 

wybrana do realizacji. 

 

 

 

 

 

 
 

RAZEM 

 
 

5.340,00 5.340,00 
 

 

TRYB  POZAKONKURSOWY 

 

WNIOSKI  O  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  RAMACH  

INICJATYWY  LOKALNEJ  (art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie) 

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 – 1. 

Liczba ofert złożonych przez podmioty programu  dot. realizacji zadań publicznych  

z pominięciem otwartych konkursów ofert – 1. 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

136 

 

Liczba ofert złożonych przez podmioty programu  dot. realizacji zadań publicznych  

z pominięciem otwartych konkursów ofert spełniających wymagania formalne – 1. 

Zadania publiczne realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

Rodzaj zadania 
Tytuł zadania 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota 

dotacji 

przekazana 

(w zł) 

Kwota 

dotacji 

rozliczona 

(w zł) 

Uwagi 

 

 

Działalność   

na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, 

rodzicielstwa, 

upowszechniania  

i ochrony praw 

dziecka 

 

Całą rodziną przy 

świątecznym stole 

Związek Harcerstwa Polskiego  

Chorągiew Opolska 

Opole  

 

 

 

 

 
 

6.000,00 

 

5.964,67 

Uznano celowość realizacji 

zadania, 
 

przeprowadzono procedurę 

zgodnie z art. 19a ustawy  

o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie,  
 

wobec braku uwag  do złożonej 

oferty zawarto umowę o 

wsparcie realizacji zadania.  

RAZEM 
 

6.000,00 
5.964,67 

zwrot: 35,33 

 

 

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) 

Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych naborów wniosków. 

liczba  ogłoszonych  naborów wniosków 

3 nabory, w tym: 

− 1 nabór ogłoszony 13 grudnia 2018r. 

− 1 nabór ogłoszony 3 lipca 2019r. 

− 1 nabór ogłoszony 29 lipca 2019r. 

liczba unieważnionych naborów wniosków 
 

0 

liczba  podmiotów, które  złożyły  wnioski 14 

liczba  wniosków złożonych  w  naborach wniosków 

24 

liczba złożonych wniosków liczba podmiotów 

1 5 

2 8 

3 1 

liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

w tym: 

• wspieranie (dofinansowanie) 

• powierzenie (finansowanie) 

 

24 

 

24 

0 

liczba  podmiotów  programu, które  otrzymały dotacje na  

realizację  zadań publicznych 
14 
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Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sport 

przyznane  i rozliczone  na  podstawie przeprowadzonych  naborów wniosków. 

Rodzaj zadania 
Tytuł  zadania 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota dotacji 

przekazana (w zł) 

Kwota dotacji 

rozliczona (w zł) 

 

Koszykówka 
Propagowanie koszykówki  

 w Strzelcach Opolskich 

 

Międzyszkolny  Klub  Sportowy 

Strzelce Opolskie 

 

 

58.000,00 
 

58.000,00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siatkówka 

Propagowanie siatkówki poprzez 

szkolenia i udział w rozgrywkach, 

turniejach i zawodach sportowych  

na terenie całego kraju 

 

Uczniowski  Klub Sportowy  

Strzelce Opolskie 
40.000,00 

 

40.000,00  

 

Propagowanie piłki siatkowej poprzez 

szkolenia i udział w rozgrywkach, 

turniejach i zawodach sportowych  

na terenie całego kraju 

Stowarzyszenie ZAKSA – 

Strzelce Opolskie 

 

 

100.000,00* 

 

100.000,00 

Propagowanie piłki siatkowej poprzez 

szkolenia i udział w rozgrywkach, 

turniejach i zawodach sportowych  

na terenie całego kraju 

Stowarzyszenie ZAKSA – 

Strzelce Opolskie 

 
161.000,00 161.000,00 

 

Brydż sportowy 

Propagowanie brydża sportowego 

poprzez szkolenia i udział w turniejach 

na terenie całego kraju 

 

Międzyszkolny  Klub  Sportowy 

Strzelce Opolskie 

2.000,00 2.000,00 

 

 

Badminton 

Propagowanie badmintona poprzez 

szkolenia i udział w turniejach  

i zawodach sportowych na terenie  

całego kraju 

 

Międzyszkolny  Klub  Sportowy 

Strzelce Opolskie 11.000,00 11.000,00 

 

 

 

Sporty 

dalekowschodnie 

Propagowanie sportów 

dalekowschodnich  

(judo i sumo) 

Uczniowski  Klub  Sportowy 

„SIÓDEMKA” 

Strzelce Opolskie  

 

 

 

11.300,00 
 

7.950,00 

zwrot: 3.350,00 

 

 

 

Zajęcia sportowe taekwon-do 

propagowanie dalekowschodniej 

sztuki walki wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych  Gminy Strzelce Opolskie  

Opolski Klub Taekwon-do 

Opole 
16.900,00 16.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka nożna 

Umożliwienie mieszkańcom  

Gminy Strzelce Opolskie udziału  

w zorganizowanych rozgrywkach  

piłki nożnej 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„ADAMIETZ” Kadłub 
13.600,00 

13.485,35 

zwrot: 114,65 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„ADAMIETZ” Kadłub 
14.200,00 

 

14.200,00 

 
Ludowy  Klub  Sportowy 

„BŁĘKITNI” Rozmierz 
6.000,00 6.000,00 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„BŁĘKITNI” Rozmierz 
6.300,00 6.300,00 

Ludowy  Klub  Sportowy „PLON”  

Błotnica Strzelecka 
34.000,00 34.000,00 

Ludowy  Klub  Sportowy „PLON”  

Błotnica Strzelecka 
49.000,00 

46.000,00 

zwrot: 3.000,00 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„CZARNI” Kalinów-Kalinowice 
6.200,00 6.200,00  

Ludowy  Klub  Sportowy 

„CZARNI” Kalinów-Kalinowice 
6.400,00 6.400,00 

Stowarzyszenie  Klub  Sportowy 

„PIAST” Strzelce Opolskie 

 

128.750,00 128.750,00 

Stowarzyszenie  Klub  Sportowy 

„PIAST” Strzelce Opolskie 

 

119.500,00** 119.500,00 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„JEDNOŚĆ” Rozmierka 
50.500,00 50.500,00 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„JEDNOŚĆ” Rozmierka 
52.000,00 52.000,00 

Ludowy  Klub  Sportowy 

„TĘCZA”  Szymiszów 
6.300,00 

0,00 

zwrot: 6.300,00 

Ludowy Klub Sportowy 

„RZEMIOSŁO” Dziewkowice 
6.100,00 

 

6.100,00 

 Ludowy Klub Sportowy 

„RZEMIOSŁO” Dziewkowice 
10.900,00 10.900,00 
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Lekkoatletyka 

Propagowanie lekkoatletyki poprzez 

szkolenia w formie treningu 

sportowego, udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem 

PZLA oraz okręgowych związków 

sportowych 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KOMAR” Strzelce Opolskie  

3.000,00 3.000,00 

 

RAZEM 912.950,00 

900.185,35 

zwrot: 

12.764,65  

* Na podstawie otwartego konkursu ofert przyznano Stowarzyszeniu ZAKSA – Strzelce Opolskie dotację w 

wysokości 161.000,00 zł; na wniosek ww. Stowarzyszenia okres realizacji zadania został skrócony, dlatego 

przekazano tylko I transzę dotacji w kwocie 100.000,00 zł.  

** Na podstawie otwartego konkursu ofert przyznano Stowarzyszeniu Klub Sportowy „PIAST” dotację  

w wysokości 126.000,00 zł; w związku z wycofaniem z rozgrywek drużyny seniorów klasy B  

II transzę dotacji przekazano w kwocie o 6.500,00 zł mniejszej niż planowano. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sport przyznane i 

rozliczone na podstawie 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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Rodzaj zadania Tytuł zadania 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Kwota 

dotacji 

przekazana 

(w zł) 

Kwota 

dotacji 

rozliczona 

(w zł) 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

(piłka nożna) 

Organizacja 

obozu 

sportowego dla 

dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „PIAST” 

Strzelce Opolskie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

Uznano celowość realizacji 

zadania, 
 

Przeprowadzono procedurę 

zgodnie z § 8 uchwały Nr 

XL/307/2013 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich  

z dnia 27 listopada 2013r. 
 

wobec braku uwag 

do złożonego  

wniosku zawarto 

umowę o wsparcie 

realizacji zadania. 

 

 

RAZEM 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

 

 

ŚRODKI FINANSOWE  PRZYZNANE  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  

NA  PODSTAWIE  INNYCH  USTAW 

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym  

(Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.) 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2019 (Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.)   

z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej  

w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 99.300,00 zł Stowarzyszenie  

Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowało 99.300,00 zł  

(wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości uczestników  

i  pracowników  CIS według  stanu  na  koniec  danego  miesiąca). 

NIEFINANSOWE  FORMY  WSPÓŁPRACY W  2019 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. 
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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 2019 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 przy ul. Krakowskiej 16 (budynek Ośrodka Pomocy 

Społecznej - 12 organizacji),. 

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 2019 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 – 16. 
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Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa imprezy/przedsięwzięcia 
Rodzaj imprezy/ 

przedsięwzięcia 

1. 
Stowarzyszenie Ziemie Strzelecka 

Zimowy mityng rekreacyjno-

sportowy 
sportowa 

2. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku 

II strażacki turniej halowy  

piłki nożnej młodzieżowych  

drużyn pożarniczych 

sportowa 

3. 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” 

VII turniej futsalu księży –  

rodzinne kibicowanie fair play 
sportowa 

4. 
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka 

 

Laury Ziemi Strzeleckiej 
 

kulturalna 

5. 
Polski Związek Wędkarski koło  

w Strzelcach Opolskich 

Zawody wędkarskie  

z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

sportowa 

6. 
Uczniowski Klub Sportowy „KRONOS” 

Drużynowe zawody pływackie 

dzieci w wieku 10-11 lat 
sportowa 

7. Polski Związek Wędkarski koło  

w Strzelcach Opolskich 

Zawody wędkarskie z okazji  

Dnia Dziecka 
sportowa 

8. Polski Związek Wędkarski koło  

w Strzelcach Opolskich 

Zawody wędkarskie z okazji  

Dni Ziemi Strzeleckiej 
sportowa 

9. Klub Sportowy „Młodzik” Dzień Dziecka na sportowo sportowa 

10. 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” 

Turniej piłki nożnej  

domów dziecka 
sportowa 

11. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka V rajd rowerowy  sportowa 

12. Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing Panda Extreme Rodeo sportowa 

13. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie 

Spotkanie młodzieżowych  

drużyn pożarniczych  
sportowa 

14. Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” Strzelecki weekend sumo sportowa 

15. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów 

Sportowych w Opolu 

II amatorskie zawody pływackie 

„Umiem pływać” 
sportowa 

16. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców  

na Śląsku Opolskim 

 

Konkurs kolęd w języku 

niemieckim „Es Weihnachtet” 
 

kulturalna 

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 2019 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 2019 roku: 

• W bazie organizacji pozarządowych dostępnej w miejskim serwisie internetowym 

www.strzelceopolskie.pl zaznaczono, które organizacje pozarządowe posiadają  

status organizacji pożytku publicznego. 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

142 

 

• 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 2019 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. 

12.5 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 

gminy 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 narastania 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. 

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” oprócz misji są określone cele oraz 

kierunki działań. 

Misja: Gmina Strzelce Opolskie stwarza mieszkańcom możliwość rozwoju, przeciwdziała 

zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
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Cel Główny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz 

wyrównywanie poziomu życia mieszkańców gminy. 

Poniższa tabela przedstawia cele operacyjne, podjęte działania w kierunku realizacji tych celów, 

monitoring i ewaluację (efekty, skutki działań). 

Cel Operacyjny I Działania Realizatorzy Monitoring    

  i Ewaluacja 

Umocnienie 

warunków 

sprzyjających 

prawidłowemu  

funkcjonowaniu 

rodziny  

Pomoc w likwidacji 

przyczyn dysfunkcji 

oraz wspieranie 

i usprawnianie 

systemu wsparcia dla 

rodziny, w tym 

przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

min. przez wsparcie 

psychologiczne, 

prawne, socjalne, 

asystenta rodziny. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

asystentów rodzin wynosi 

obecnie 

30 rodzin. Stan zwiększył się  

w stosunku do poprzedniego,  

wynika on z właściwego 

rozeznania potrzeb w tym 

zakresie. 

Punkt Konsultacyjno-

informacyjny w 2019 r. udzielił 

wsparcia: 

231 porad psychologa 

217porad terapeutycznych 

128 porady dla osób 

doświadczających przemocy 

 84 porad prawnych 

  Zapewnienie dzieciom 

i młodzieży 

odpowiednich 

warunków do życia i 

rozwoju zgodnie z ich 

potrzebami i 

przysługującymi im 

prawami. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek 

W ramach realizacji 

wieloletniego programu 

rządowego „Posiłek w szkole i 

w domu”  pomocą w formie 

gorącego posiłku zostało 

objętych 65 dzieci w szkołach 

i przedszkolach.  

W okresie od stycznia do 

czerwca 2019 r. (rok szkolny 

2018/2019) ze stypendiów 

szkolnych skorzystało 27 

uczniów; w okresie od września 

do grudnia 2019 r. (rok szkolny 

2019/2020) - 31 uczniów. 

Na dzień 31-12-2019r. ze 

świadczeń rodzinnych średnio 

na miesiąc korzystało 1.214 

rodzin. W roku poprzednim, wg 

stanu na dzień 31-12-2018, było 

1264 rodzin.  Z liczby 1.214 - 

501, to rodziny, w których 

wypłacane są tylko zasiłki 

rodzinne. Wsparciem w ramach 
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programu 500+, na koniec 

grudnia 2019 r. było objętych 

4733 dzieci (w związku z 

faktem likwidacji kryterium 

dochodowego na pierwsze 

dziecko). 

 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 

integracyjnych i 

kulturalnych  

 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy, 

Komenda 

Powiatowa Policji  

Impreza integracyjna „Koniec 

wakacji już…ostatnia szansa na 

kosmiczne podróże” 

zorganizowana z inicjatywy 

pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Organizatorami 

imprezy byli Ośrodek Pomocy 

Społecznej, GKRPA, ŚDS w 

Strzelcach Opolskich. Impreza 

odbyła  się w dniu 26.08.2019 

na boisku MOS ul. Strzelców 

Bytomskich   Udział w niej 

wzięło 250 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych wnioskowanych 

do udziału przez pracowników 

socjalnych. Na terenie gminy 

działają Klub Terapeutyczny 

”Arka” oraz Świetlica 

„Źródełko” dla dzieci szkół 

podstawowych. Świetlica 

„Przedwiośnie” dla młodzieży 

gimnazjalnej. 

Organizowane były półkolonie 

w okresie  letnim i zimowym 

oraz wyjazd na obóz 

terapeutyczny. 

 

 

 

Cel Operacyjny II Działania Realizatorzy Monitoring  

i Ewaluacja Realizacji 

Działań 

Aktywizacja grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Pomoc dla osób 

niepełnosprawnych i 

seniorów. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

 

Udzielenie wsparcia                  

w formie usług opiekuńczych – 

97 osób z  tego 79 to osoby 

mieszkające  

w mieście, zaś 18 – to osoby 

zamieszkujące  tereny wiejskie. 

Świadczenie szerokiego 

spektrum wsparcia tj.: usług 
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opiekuńczych, 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Aktywnie działający Klub 

„Senior+” utworzony w 

ramach otrzymanego 

dofinansowania na utworzenie 

placówki                 i jej 

wyposażenie. Złożonych 

deklaracji uczestnictwa na 

dzień 31 grudnia 2019 było 45. 

 Pomoc  osobom 

dotkniętym                         

i zagrożonym 

problemami 

bezrobocia. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Realizowano porozumienie                       

w ramach - prac społeczno-

użytecznych w, których 

pracowało  37 osób 

bezrobotnych, które 

wypracowały 6.900 godzin. 

Roboty publiczne -zatrudniona 

była  1 osoba bezrobotna, 

skierowana przez PUP w 

Strzelcach Opolskich.  Osoba 

wykonywała prace na terenie 

Miasta  

i Gminy Strzelce Opolskie 

 

 

 Rozwijanie systemu 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

uzależnień. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

W roku 2019 20 osób - 

członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 

członkowie grup roboczych 

wzięli udział w szkoleniu. 

Szkolenie przeprowadzone 

było  z tematyki: „Dziecko w 

roli ofiary i sprawcy 

przemocy”. 

 Zwiększanie 

świadomości 

społeczności lokalnej, 

w szczególności osób 

młodych, odnośnie 

zagrożeń 

wynikających ze 

stosowania używek. 

 

Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek 

W 2019 roku realizowane były 

programy edukacyjne 

„Zachowaj trzeźwy umysł” 

oraz „Postaw na rodzinę” w 

ramach których wyedukowano 

1631 uczniów. 
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 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. 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, 

Partnerstwo 

Lokalne  

Organizacja Światowego Dnia 

Ubogich. 17 listopada 2019 

roku działające na terenie 

gminy Strzelce Opolskie 

Partnerstwo lokalne 

zorganizowało obchody III 

Światowego Dnia Ubogich. 

Odbyła się uroczysta msza 

święta, kwesta na "Przytulisko" 

przy ul. M. Prawego, oraz 

spotkanie przed ratuszem. 

Spotkanie przy gorącej 

grochówce i kubku herbaty 

było okazją do integracji i 

otworzenia się na 

potrzebujących i 

wymagających wsparcia.  

Podczas imprezy dyżurowały 

instytucje działające w ramach 

Partnerstwa Lokalnego. 

Pracownicy OPS, ZUS, Urzędu 

Pracy oraz policjanci służyli 

radą i pomocą, a członkowie 

strzeleckiego koła Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków 

badali poziom glukozy we krwi 

i ciśnienie tętnicze. Osoby 

potrzebujące mogły skorzystać 

z utworzonego punktu 

wydawania odzieży i obuwia 

zimowego. Impreza mogła się 

odbyć dzięki wsparciu 

przedsiębiorców i ludzi, 

którym nie jest obojętny los 

potrzebujących.  

 

Cel Operacyjny III Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja 

Realizacji Działań 

Rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

Rozszerzanie 

współpracy pomiędzy 

grupami społecznymi i 

organizacjami 

pozarządowymi 

a instytucjami 

rządowymi i 

samorządowymi. 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej , 

organizacje 

pozarządowe 

Zorganizowano spotkania 

opłatkowe, spotkanie z okazji 

Świąt Wielkanocnych, święta  

Dnia Babci i Dziadka, Święta 

Białej Laski itp. 
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 Doskonalenie systemu 

informacyjnego 

o możliwościach 

udzielania pomocy 

społecznej 

i wsparcia 

mieszkańcom gminy 

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. 

 Systematyczna 

diagnoza i monitoring 

istniejących 

problemów 

społecznych 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

Spotkania superwizyjne 

z pracownikami Ośrodka oraz 

organizacjami 

pozarządowymi realizowane są  

w ramach potrzeb.  

 Systematyczne 

dokształcanie 

pracowników pomocy 

społecznej  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 

W 2019 r. systemem 

dokształcenia objętych było 16 

pracowników, którzy wzięli 

udział w 19 szkoleniach 

 

Wyniki przeprowadzonych badań oraz ewaluacja celów operacyjnych odzwierciedlają zakres 

realizacji Strategii. 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 i realizację założonej misji. 

12.6 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZIN NA  LATA 2019-2021 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej - Nr X/108/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Program został opracowany na podstawie art. 

176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). Służy wspieraniu rodzin, które przeżywają trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Podstawowym założeniem Programu Wspierania Rodziny było utworzenie spójnego systemu 

wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego funkcjonowania, poprzez 

pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Działania realizowane 

w ramach programu mają być skoncentrowane na dzieciach i całych rodzinach, również w takich 

sytuacjach, gdy dzieci zostaną umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez 

nią funkcji opiekuńczych. Program jest więc adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają 

trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Część działań skierowana jest 

również do specjalistów pracujących z rodzinami objętymi pomocą.  
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Zadania realizowane w ramach programu wchodzą w zakres Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie i zakładają działania zorientowane na 

zabezpieczenie potrzeb, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego i poprawę jakości 

życia dzieci i rodzin, jak również podejmowanie interwencji i objęcie opieką w sytuacjach 

zagrożenia dobra dziecka.  

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2021 to 

usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na 

celu podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej na rzecz rodzin zamieszkujących w Gminie Strzelce Opolskie. 

➢ PRACA SOCJALNA 

Jedną z metod pracy socjalnej to kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę 

sytuacji klienta oraz formułuje cele, które ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron (pracownika socjalnego 

oraz klienta ubiegającego się o pomoc), w ramach wspólnie podejmowanych działań. Odmowa 

zawarcia lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę lub rodzinę może stanowić podstawę 

do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

WYSZCZEGÓLIENIE  

 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE  

LICZBA RODZIN  LICZBA OSÓB 

W 

RODZINACH  ogółem  w tym 

na wsi 

Pomoc udzielana w 

postaci pracy socjalnej - 

ogółem  

X 355  96  618  

w tym wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej 

X  43  15  90  

Praca socjalna 

prowadzona w oparciu 

o:  

LICZBA KONTRAKTÓW / 

PROJEKTÓW SOCJALNYCH  

LICZBA OSÓB OBJĘTA 

KONTRAKTAMI / 

PROJEKTAMI SOCJALNYMI  

KONTRAKT 

SOCJALNY  

26  26  

 

➢ ASYSTENT RODZINY 

Proces przydzielania asystenta do rodziny jest uregulowany w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie 

informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na 

zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu 

pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej analizy wynika konieczność 

przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika 

ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku 

kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zatrudnia dwóch asystentów 

rodziny. Wsparciem z ich strony w 2018 r. było objętych 32 rodziny, a w 2019 r. - 36 rodzin. 

Liczba rodzin 

korzystających z usług 

asystentów rodziny, z tego:  

21  

do 3 miesięcy  4  

powyżej 3 do 12 miesięcy  10  

powyżej 1 roku  7  

Przeciętny czas pracy asystenta 

z rodziną1)  

18  

Liczba rodzin, z którymi 

asystent rodziny zakończył 

pracę, w tym:  

8  

ze względu na osiągnięcie celów  8  

ze względu na zaprzestanie 

współpracy przez rodzinę  

0  

ze względu na brak efektów  0  

ze względu na zmianę metody 

pracy  

0  

Liczba rodzin, które korzystały z 

usług asystentów rodziny2)  

36  

 

➢ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Realizacja porozumienia o współpracy z stowarzyszeniem QUISISANA na rzecz osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach porozumienia o współpracy zawartego 

10 czerwca 2019 r. pomiędzy stowarzyszeniem Quisisana a Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

realizowano projekt w zakresie udzielania pomocy prawnej i psychologicznej osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem oraz zwiększono dostępność tych osób do specjalistycznej 

pomocy. Porady udzielane były bezpłatnie. Z pomocy prawnej skorzystało 45 osób, z pomocy 

psychologicznej 64 osoby. Projekt był realizowany do 31.12.2019.  

Punkt konsultacyjno-informacyjny: W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 

przy ul. Habryki działa punkt konsultacyjny w ramach którego są udzielane porady z zakresu 

pomocy prawnej i pomocy psychologicznej. Z pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od 

alkoholu, narkotyków i innych używek, pokrzywdzeni przemocą w rodzinie, i inni 

potrzebujący wsparcia. Punkt działa w środy i czwartki od godziny 16.00 do 19.00. Porady 

udzielane są bezpłatnie. 

➢ PLACÓWKI WSPARCIA 

Pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi świadczą również placówki wsparcia dziennego. 

Na terenie Strzelec Opolskich funkcjonują 2 placówki wsparcia. Są to Młodzieżowy Klub 

Terapeutyczny „ARKA”, Młodzieżowy Klub Terapeutyczny dla Gimnazjalistów 

„Przedwiośnie”. 
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W 2019 r. propagowano bezpłatną ofertę organizowania czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży, jako dobrą praktykę wzmacniającą pozytywne oddziaływanie na młodych 

odbiorców, stanowiąc jednocześnie element wspierania całej rodziny. Zapewniono dzieciom 

imłodzieży dostęp do nieodpłatnych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego mając na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wytypowano po 10 dzieci do udziału 

w warsztatach z programem profilaktycznym organizowanych w okresie ferii zimowych 

i wakacji przez gminę Strzelce Opolskie i parafię św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. 

➢ OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA 

Karta rodziny i seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy 

Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Celem jest wsparcie rodzin z co 

najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego. 

Rodziny i osoby chcące ubiegać się o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora pobierają 

w OPS wnioski i po wypełnieniu przesyłają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego listem i do tygodnia na adres domowy otrzymują Karty. 

➢ KARTA DUŻEJ RODZINY 

Zasady otrzymania Karty Dużej Rodziny określa ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny na jej podstawie rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą 

uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W 2019 roku: − wpłynęły 267 wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny, 

Ilość przyznanych kart od początku programu  

Nazwa jednostki  Liczba zamówionych 

kart tradycyjnych  

Liczba zamówionych 

kart elektronicznych  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzelcach 

Opolskich  

2060  683  

 

➢ PROFILAKTYKA I INTEGRACJA 

- Impreza integracyjna „ Koniec wakacji już…ostatnia szansa na kosmiczną podróż” była 

zainicjowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorami imprezy byli 

Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA, ŚDS w Strzelcach Opolskich. Impreza odbyła się 

w dniu 26.08.2019 na boisku MOS ul. Strzelców Bytomskich Udział w niej wzięło 250 dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych wnioskowanych do udziału przez pracowników socjalnych, 

wynikających z rozpoznania środowiska. 
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- Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd na turnus rehabilitacyjny od 24 listopada 

do 01 grudnia 2019 roku do Lądka Zdrój dla mieszkańców mieszkań chronionych oraz 

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. W turnusie brało 

udział 20 osób wraz z opiekunami. 

Podjęte działania w roku 2019 r. spowodowały polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznych, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań w rodzinach w kryzysie oraz stworzenie 

skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. Ze względu na okres, który obejmuje 

program, będzie on kontynuowany w 2020 roku. 

12.7  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

Uchwała Nr LIII/438/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Zadania ujęte w gminnym programie w 2019 roku uchwalonym Uchwałą Nr LIII/438/2018 Rady 

Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 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. 

W roku 2019 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zaplanowano kwotę 657 000,00 zł, wydatkowano 642 680,33 zł. 
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REALIZACJA zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych: 

1.Dofinansowano działalność  Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich 

 W 2019 r. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczyły 34 osoby  

(13 kobiet i 21 mężczyzn), w tym 8 osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii.  

Uczestnikami CIS są osoby zamieszkujące na terenie gminy Strzelce Opolskie:  

• 19 osób to długotrwale bezrobotni (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),  

• 5 osób niepełnosprawnych; 

• 10 osób realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności. 

Uczestnicy zajęć w Centrum biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej 

i zawodowej 7 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.  

2. Finansowano działalność placówek profilaktyczno – terapeutycznych: 

1) Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „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. 

2) Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „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. 

3) Strzeleckiego Klubu Abstynenta. 

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00, zrzesza 90 osób.  

W roku 2019  roku udzielono około 520 porad osobom uzależnionym i 400 porad osobom  

z zaburzeniami  behawioralnymi. Dzięki zajęciom terapeutycznym leczenie podjęło  55  osób, 

z czego 40 utrzymuje abstynencję, w tym 14 narkomanów i 5 hazardzistów. 

W Klubie działają grupy wsparcia: 

• Grupa AA Wiktoria (Anonimowi Alkoholicy) dla osób uzależnionych, licząca 40 osób, 

• Grupa  A l- Anon  (żony, mężowie, partnerzy osób uzależnionych), licząca 16 osób, 

• Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, licząca 40 osób, 

• Grupa terapeutyczna  dla sprawców przemocy, licząca 10 osób. 

4) Grupę terapeutyczną dla sprawców przemocy domowej, podczas której realizowany jest 

program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Rodziny tych osób 

kontaktują się i współpracują z instruktorem terapii uzależnień. 
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5) Młodzieżowego Wolontariatu „RUCH CZYSTYCH SERC”. Strzelecki „Ruch 

Czystych Serc” skupia około 15 osób.  

6) Grupę młodzieżową realizującą zadania w ramach profilaktyki rówieśniczej „Teatr Po Drugiej 

Stronie”. Aktorzy Teatru Po Drugiej Stronie w roku 2019 przygotowali dwa spektakle 

profilaktyczne pt. „Pięć minut” i „Hejt”.  

7) Zorganizowano warsztaty letni i zimowe z programem profilaktycznym pt. „Jestem OK.!” 

realizowanych podczas ferii zimowych wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca. 

8) Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szymiszowie i Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie. 

3. Ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych.  

Wynikiem konkursu było podpisanie 2 umów na realizację zadania w okresie od 11 lutego 2019 

r. do 30 listopada 2019r.: 

Nazwa zadania Odbiorcy Miejsce realizacji  

„Sportowo przez cały rok” Uczniowie klas V - VIII  PSP Błotnica Strzelecka 

„Mali sportowcy” Uczniowie klas II - IV  PSP Błotnica Strzelecka 

„Gry i zabawy – chcę być jak moi 

sportowi idole” 
Uczniowie  klas  IV-VI PSP  nr 2 w Strzelcach Op. 

„Gry i zabawy dla dziewczyn – 

wprowadzenie do zespołowych gier 

sportowych” 

Uczniowie  klas  I - III PSP nr 4 w Strzelcach Op. 

 

4.Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa, instruktora terapii uzależnień i radcy prawnego 

pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od alkoholu i członków 

ich rodzin: 

Liczba 

przyjętych 

osób 

 

Rok psycholog 
instruktor terapii 

uzależnień 

Radca 

prawny 

2018 212 234 117 

2019 137 217 87 

 

5.Wspierano działania ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zapewnianie 

młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez  m.in. zakupy sprzętu 

sportowego oraz dofinansowywano sportowe festyny. Zorganizowano VIII konferencję 

profilaktyczną pt. „Współczesne zagrożenia a aktualna sytuacja w Gminie” W konferencji 

uczestniczyło 70 osób w tym, Radni Rady Miejskiej, osoby reprezentujące placówki oświatowe, 

policję, kuratorów sądowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 
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6.  Kontynuowano kampanie ogólnospołeczne: 

• „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2019”  

• „POSTAW NA RODZINĘ 

•  „POZORY MYLĄ DOWÓD NIE” 

7. Dofinansowano spektakl profilaktyczny „Dwa światy, dwa skrzaty” dotyczący problematyki 

uzależnień dla dzieci z terenu gminy Strzelce Opolskie.  

8. W ramach współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Centrum Terapii 

i Psychoprofilaktyki  

9. Zorganizowano i dofinansowano wyjazd integracyjno – terapeutyczny w którym uczestniczyło 

55 osób  - członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta z rodzinami. 

10. Dofinansowano XXVIII Ogólnopolski  Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2019   

dla 14 członków klubu, którzy regularnie uczestniczyli w terapii odwykowej oraz angażowali  

się w działania na rzecz klubu. W roku 2019 zlot odbył się pod hasłem „Róbmy Swoje”. W zlocie 

udział bierze corocznie  ok. 2,5 tys. rodzin z całej Polski. 

11. Dofinansowano 26 - lecia spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny dla członków 

Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA. 

12. W wyniku ewaluacji działań z lat ubiegłych, Burmistrz Strzelec Opolskich, po zasięgnięciu 

opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ogłosił konkurs ofert na 

realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. W okresie od 

18 do 28 sierpnia 2019r. 45 uczniów szkół podstawowych z rodzin niewydolnych wychowawczo 

przebywało na obozie profilaktycznym  w miejscowość Łeba w ośrodku kolonijno – 

wypoczynkowym „Słoneczko”.   

13. Dofinansowano „Ferie Zimowe z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia dla 

najmłodszych mieszkańców Gminy organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej  

i Sportu. 

14. Zakupiono: 

-  karnety wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”  dla dzieci, młodzieży 

i mieszkańców Gminy, 

-  meble do świetlicy wiejskiej w Rozmierzy, 

- kurtki harcerskie z logo Gminy dla Komendy Hufca ZHP, 

- ortaliony z logo Gminy dla Ludowego Klubu Sportowego PLON Błotnica Strzelecka, 

- stroje sportowe dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich. 

15. Dofinansowano kampanię edukacyjno – profilaktyczną „Strzeleckie nie hejtuje” 

organizowaną wspólnie z Gminnym Zarządem Obsługi Jednostek, 
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16. Dofinansowano imprezę rekreacyjną „Pożegnanie lata” dla dzieci i młodzieży 

Gminy – organizowaną wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

17. Współpracowano z  Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych,  pokryto koszty 

zajęć terapeutycznych dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych 

mieszkańców Gminy dowiezionych do IZBY Wytrzeźwień. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała szczegółowej analizy 

autorskich projektów profilaktycznych przygotowanych i dostosowanych do potrzeb 

poszczególnych placówek  oświatowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie.  

Dofinansowano poniższe projekty: 

Lp. Placówka Nazwa zadania 

1. 
Przedszkole Publiczne nr 8   

w Strzelcach Opolskich 

„Przedszkolaki poznają nowe i zdrowe 

smaki” 

„XI Sportowy dzień przedszkolaka” 

„MINI EURO Przedszkolaków” 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w 

Strzelcach Op. 
”Zimowi zdobywcy gór” 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach 

Op. 

„XVI Rajd Strzelecka Wiosna” 

„Sporty zimowe…” 

„Z kulturą słowa na TY 

„Sporty wodne” 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach 

Opolskich 

„Razem z rodziną” 

„E – moc jest w nas” 

5. 
Zespół Placówek Oświatowych w 

Dziewkowicach 
„Zdrowie na start” 

6. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie „Świadomie, zdrowo, kolorowo” 

7. Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce „Zdrowo jem, więc wiem – cz. II” 

8. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej „Trening czyni mistrza” 

9. Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie 
„Rodzinne granie i świętowanie 

niedzieli” 
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12.8 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 

GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA ROK 2019 

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 

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 2019 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 2019 zadania zrealizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały 

w pełni wykonane. Na ich realizację zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; wydatkowano ogółem 

29 701,51 zł. 

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.: 

1) Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 

dla Osób Uzależnionych od środków psychoaktywnych. W roku 2019 psycholog przyjął 

94 osoby, w tym - motywowanie do leczenia -15, rozmowy z osobami współuzależnionymi – 

10, inne uzależnienia (hazard – narkomania, nerwice, depresje, itp.) – 50, ofiary przemocy – 

10, sprawcy przemocy 4; 

2) Realizacja warsztatów o tematyce dopalaczy prowadzonych w Młodzieżowym Klubie 

Terapeutycznym „Arka”; 

3) Dofinansowano szkolenie pt. Dziękuję nie biorę” dla Młodzieżowej Grupy Wolontariuszy 

„RCS”; 

4) 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”, 
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▪ współpracowała ze Strzeleckim Klubem Abstynenta; 

5) 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: 

- Zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci uczęszczających 

na zajęcia profilaktyczne do Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego ARKA, Młodzieżowego 

Klubu Profilaktycznego ”Przedwiośnie”. 

- Zorganizowano warsztaty dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich na temat empatii, tolerancji i używek. 

- Zorganizowano spektakle profilaktyczne pt. „Nad przepaścią”, „Retusz”, „Wyjść poza 

schematy dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich na temat 

uzależnienia od środków psychoaktywnych. 

- 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; 

6) W ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej” Gminna Komisja współpracowała z: 

a) Komendą Powiatową Policji, 

b) Prokuraturą Rejonową, 

c) Sądem Rejonowym, 

d) Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”, 

e) Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

12.9 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

I OCHRONY OFIAR 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: 
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• 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.  

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z. 2015 poz. 1390 z późn.zm.), a także Uchwała Nr X/110/2019 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Strzelcach Opolskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Do dnia 28 maja 

2019 r. obowiązywała Uchwała Nr LV/434/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

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, 

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. 

Zarządzeniem Nr 28/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2011 r. został powołany 

Zespół Interdyscyplinarny W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich, 

c) Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, 

d) Oświaty, 

e)  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 

f) Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, 

g) Ochrony zdrowia, 
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h) Organizacji pozarządowej – Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach 

Opolskich. 

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. 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w roku 2019 wszczętych zostało 59 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 2019 w ramach wszczętych procedur Niebieskiej Karty 

utworzonych zostało 40 grupy robocze. Wszystkich spotkań grup roboczych odbyło się 203. Na 

podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie skierowanych zostało do Prokuratury 

Rejonowej w Strzelcach Opolskich 33 wnioski 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 27 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. 

Członkowie zespołu i grup roboczych w ramach swych działań pomocowych kierowali osoby 

dotknięte przemocą jak i również osoby podejrzane o stosowanie przemocy do Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki 11, gdzie istnieje 

możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia specjalistów. 

W roku 2019 udzielono: 

• 128 porady w Punkcie dla osób doświadczających przemocy, 

• 231 porad psychologicznych, 

• 217 porad terapeutycznych dot. uzależnień, 

• 84 porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym, ofiar i sprawców przemocy. 

12.10 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 
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„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. 

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. 

 

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 

W wyniku akcji ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych w Gminie Strzelce Opolskie w dniach 

13-14 luty 2019 zostało spisanych 142 osoby, z czego: 

1) Zakłady Karne Nr 1 i Nr 2 - 50 osób, 

2) Dom Pomocy Wzajemnej „Barka” – 66 osoby, 

3) Schronisko zimowe „Stajenka” – 10 osób, 

4) na ulicy oraz w pustostanach - 16 osób. 

 

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. 
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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.  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odbyły się 4 spotkania. I zajęto się na nich m.in. 

sprawami: 

➢ kontynuacja realizacji projektu socjalnego „ Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie”, 

➢ W realizację „Strategii” wpisała się uroczystość obchodów Światowego Dnia Ubogich. 

17 listopada 2019 roku działające na terenie gminy Strzelce Opolskie Partnerstwo lokalne 

zorganizowało obchody III Światowego Dnia Ubogich. Odbyła się uroczysta msza święta, 

kwesta na "Przytulisko" przy ul. M. Prawego, oraz spotkanie przed ratuszem. Spotkanie 

przy gorącej grochówce i kubku herbaty było okazją do integracji i otworzenia się na 

potrzebujących i wymagających wsparcia. Podczas imprezy dyżurowały instytucje 

działające w ramach Partnerstwa Lokalnego. Pracownicy OPS, ZUS, Urzędu Pracy oraz 

policjanci służyli radą i pomocą, a członkowie strzeleckiego koła Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków badali poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze. Osoby 

potrzebujące mogły skorzystać z utworzonego punktu wydawania odzieży i obuwia 

zimowego. Przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki wsparciu przedsiębiorców i ludzi, 

którym nie jest obojętny los potrzebujących. 

➢ 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 OPS, Policji, 

Streetwokerów, na bieżąco są wręczane osobom wymagającym wsparcia. Plakaty zostały 

umieszczone we wszystkich Sołectwach oraz na terenie miasta Strzelce Opolskie, 

➢ W okresie jesienno – zimowym pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji systematycznie 

odwiedza miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W czasie patrolu osoby 

bezdomne informowane są o możliwościach uzyskania stosownej pomocy. Każda osoba 

bezdomna mogła skorzystać w razie potrzeby z gorącej zupy. W roku 2019 nie odnotowano 

przypadków narażenia zdrowia lub życia osób bezdomnych. Realizacja zaplanowanych 

działań będzie kontynuowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej/Partnerstwo Lokalne 

w Strzelcach Opolskich w roku 2020 zgodnie z celami zawartymi w „Strategii 

Rozwiązywania Problemów bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2012-2020”. 

Podjęto już działania celem kontynuacji strategii na kolejny okres tj. 2021- 2030. 

12.11  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 
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Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowisko zbieżnej z założeniami najważniejszych 

dokumentów strategicznych i programowych.  

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).  

W 2019 r. zrealizowano następujące zadania 

LP. Zadanie Wskaźnik realizacji 

1 Bieżąca wymiana i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na nowoczesne. 

Zamontowano 81 nowych 

punktów oświetleniowych LED 

2 Ograniczanie niskiej emisji z budynków 

mieszkalnych - wymiana źródeł ciepła. 

Wymieniono stare źródła ciepła 

na nowe ekologiczne na 65 

nieruchomościach 

3 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Dofinansowano 46 projektów 

ekologicznych prowadzonych 

przez szkoły, 1 projekt unijny 

4 Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce 

Opolskie – Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie 

– Rozmierka – Grodzisko – Etap 2 Odcinek 

Rozmierka – Grodzisko wraz z dokumentacją 

projektową  - zadanie monitorowane realizowane 

przez Powiat Strzelecki 

1 przebudowana droga 

5 Modernizacja stacji wodociągowej w Szczepanku, 

Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej i Kadłubie – 

zadanie monitorowane realizowane przez SWiK 

Strzelce Opolskie 

Przebudowano i 

zmodernizowano 5 stacji 

wodociągowych 

6 Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w gminie Strzelce Opolskie  – zadanie 

monitorowane realizowane przez SWiK Strzelce 

Opolskie 

Zmodernizowano sieci 

wodociągowe w 3 ulicach na 

terenie Strzelec Opolskich, 

wybudowano nowe sieci 

wodociągowe w 1 ulicy w 

Rożniątowie 

7 Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 

zadanie monitorowane realizowane przez SWiK 

Strzelce Opolskie. 

Modernizacja oczyszczalni w 

trakcie 
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8 Modernizacja istniejącej sieci i studni 

kanalizacyjnych oraz rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w gminie Strzelce Opolskie na 

terenach przewidzianych pod budownictwo 

mieszkaniowe  – zadanie monitorowane realizowane 

przez SWiK Strzelce Opolskie. 

Zmodernizowano sieci i studnie 

kanalizacyjne w ciągu jednej 

ulicy w Strzelcach Opolskich 

9 Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Strzelcach 

Opolskich w szczególności w ul.: Moniuszki, 

Gogolińskiej, Dworcowej, Krakowskiej, 

Jankowskiego, Parkowej, Sosnowej, Rychla, 

Mickiewicza, Leśnej  – zadanie monitorowane 

realizowane przez SWiK Strzelce Opolskie. 

Zmodernizowano sieci 

kanalizacyjne w ciągu 1 ulicy 

(Leśna) 

12.12  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. 

W 2019 r. w ramach zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza realizowanych 

w Gminie Strzelce Opolskie przeprowadzono: 

Lp. Zadanie  Wskaźnik realizacji 

1. Termomodernizacja obiektów budowlanych. Termomodernizacja 10 budynków 

2. Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach 

użyteczności publicznej 

likwidacja pieców węglowych w 2 

budynkach użyteczności publicznej 

3. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy <1 

MW, w których następuje spalanie paliw stałych 

Wymieniono stare źródła ciepła na 

nowe ekologiczne na 65 

nieruchomościach 

4. Działania kontrolne pod kątem negatywnego 

oddziaływania na jakość powie. 

10 kontroli  

5. Tworzenie systemów zarządzania ruchem 

ulicznym, w szczególności poprzez szerokie 

Stworzenie 2 systemów zarządzania 

ruchem 
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zastosowanie inteligentnych systemów 

zarządzania i sterowania ruchem (inteligentnych 

systemów transportowych ITS). 

 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

miejskiego i rozwój alternatywnych 

niezmotoryzowanych form transportu oraz 

wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 

rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich 

uczestników ruchu 

9 sztuk. nowych autobusów 

 

7. Czyszczenie nawierzchni dróg na mokro. Czyszczono 864 km dróg (raz w 

tygodniu 

8. Spójna polityka planowania przestrzennego Wprowadzenie zapisów w ramach 

ochrony powietrza w 3 MPZP 

9. Wprowadzenie na terenie gmin, szczególnie 

miasta Opola nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

powiększania obszarów zielonych, w 

szczególności na terenach zabudowanych. 

Wprowadzono łącznie 323 nowe 

nasadzenia (86 drzew, 237 krzewów) 

10. Kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin. 12 dni kontroli 

 

• W ramach realizacji zadań powierzchniowych Programu Ochrony Powietrza w 2019 r. 

wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr V/56/2019 

z  30.01.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych 

w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie, 

program przy pomocy, którego zlikwidowano w naszej gminie 60 pieców i kotłów 

węglowych. 

12.13 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”. 

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. 

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: 
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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 2019 r. w ramach zaplanowanych zadań zrealizowano: 

Lp. Zadanie Wskaźnik realizacji 

1. Bieżąca wymiana i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na nowoczesne (LED), 

Zamontowano 81 nowych 

punktów oświetleniowych LED 

2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju 

46 projektów ekologicznych 

prowadzonych przez szkoły, 1 

projekt unijny 

3. Przebudowa drogi powiatowej 1807O Strzelce 

Opolskie- Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie- 

Rozmierka- Grodzisko wraz z dokumentacją 

projektową – Realizowane przez Powiat Strzelecki 

1 przebudowana droga 

4. Wymiana i zakup nowoczesnych, ekologicznych 

autobusów o niskiej emisji CO2 wraz z rozbudową 

systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i 

uruchomieniem systemu e-usług – Realizowane 

przez Powiat Strzelecki 

Zakup 9 sztuk. nowych autobusów 

12.14 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELCE 

OPOLSKIE W 2019 R. 

Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku 

Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy. W ramach Programu Gmina realizuje następujące zadania: 
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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; 

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. Działania te co roku przyczyniają się do zauważalnego spadku populacji 

zarówno kotów wolnożyjących, niechcianych miotów, kotów chorych, jak również do 

zmniejszenia ilości wałęsających się psów, odłowu psów bezdomnych, psów porzucanych, 

mniejszej ilości szczeniąt. Dodatkowo gmina wprowadziła program znakowania psów chipem 

elektronicznym, który w przypadku zaginięcia psa ułatwia jego powrót do właściciela. Do końca 

roku 2019 łącznie od początku akcji czipowania, ze środków gminnych  zostało zaczipowanych 

w gminie Strzelce Opolskie 456 psów. 

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,  zaginionych i odłowionych przez 

hycla, z którym Gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie tego zadania. Dzięki tej 

współpracy z gminy Strzelce Opolskie 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) 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

167 

 

otrzymało łącznie od początku działalności Stowarzyszenia 265 psów, przy czy czym w 

2019 r. było ich 46. 

12.15 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. 

Stan gminnego zasobu mieszkaniowego na 31.12.2019 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

budynków 

 

Lokale 

mieszkalne 

Najem 

socjalny 

lokali 

Najem 

socjalny 

lokali 

podnajem 

(SM) 

1. budynki 100% 

własności Gminy 

41 203 34 _ 

 

2. 

budynki we 

wspólnotach 

mieszkaniowych 

 

64 

 

454 

 

6 

 

_ 

3. budynki w posiadaniu 

Gminy 

2 7 - _ 

4. lokale chronione 1 36 - - 

5. budynki oświatowe 7 9 - - 

6. inne lokale  - 3 - 7 

 Ogółem 115 

 

712 

 

40 

 

7 

 

 

W 2019 r. mieszkaniowy zasób gminy uległ zmniejszeniu o 46 lokali, z czego: 

-  36 lokali zostało sprzedanych na rzecz najemców, na podstawie uchwały Nr XXXIX/257/01   
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   Rady Miejskiej w Strzelcach Op. (w tym lokale z programu „Twoje M”),  

-  2 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku przy ul. Centawskiej 2 w Warmątowicach     

   zostały wyłączone z eksploatacji, ze względu na konieczność wykonania pilnego remontu  

budynku oraz jego planowaną sprzedaż,  

- 1 lokal został dołączony do innego lokalu mieszkalnego położonego w tym samym budynku, 

- 7 lokali mieszkalnych położonych w nieruchomościach przy Rynku 18 i ul. Wałowej 3                          

w Strzelcach Opolskich zostało w dniu 31.12.2019 r. jednostronnie przekazanych  właścicielowi, 

na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Strzelcach  Opolskich sygnatura 

Akt I Ns 99/18 z dnia 20.05.2019 r.  

Jednocześnie w oparciu o uczestnictwo w gminnym programie ”Twoje M” mieszkaniowy zasób 

gminy zwiększył się o 27 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Bocznicowej  6 w Strzelcach 

Opolskich. 

Posiadany zasób mieszkaniowy 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 2019 r. wykonał następujące zadania: 

1)  spośród 44 osób oczekujących na najem socjalny lokalu na podstawie wyroków sądowych,                     

     w tym:  

     - 16 z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazano 3 lokale z prawem do najmu socjalnego, 

     - 22 z zasobu gminnego, wskazano 5 lokali z prawem do najmu socjalnego, 

     -  6 pozostałych, wskazano 1 lokal z prawem do najmu socjalnego; 

2)  przy współpracy z Komisją Mieszkaniową ustalano dwie półroczne listy osób uprawnionych  

do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych - łącznie 8 oraz dokonano 1 zamiany najmu 

socjalnego lokalu i 12 zamian lokali mieszkalnych, z czego: 

     -  w 5 przypadkach poprawiono warunki mieszkaniowe,  

     -  w 5 przypadkach umożliwiono zamianę mieszkania na lokal adekwatny do sytuacji  

finansowej najemcy oraz wielkości gospodarstwa domowego, 

     -  w 1 przypadku wskazano najemcy lokal zamienny ze względu na wyłączenie budynku 

z eksploatacji i jego planowaną sprzedaż, 

     -  umożliwiono 1 wzajemną zamianę mieszkań pomiędzy najemcami; 

3)  wskazano 9 lokali z prawem najmu socjalnego dla rodzin z wyrokiem sądowym oraz  

przedłużono 12 umów najmu socjalnego lokalu; 
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4)  ogłoszono konkurs na remont mieszkania przy ul. Krakowskiej 4/7 w Strzelcach 

Opolskich (rozstrzygnięty pozytywnie); 

5)  w oparciu o umowy o uczestnictwo w gminnym programie ”Twoje M” zawarto 27 umów    

      najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich; 

6)  realizując zadania określone w pkt. 1-5 przygotowano 93 umowy, w tym: 

      - 55 na lokale mieszkalne, 

      - 22 na najem socjalny lokali, 

      - 2 na podstawie wzajemnej zamiany lokali, 

      - 12 zamian lokali, 

      - 2 w  ramach konkursu  na remont  mieszkania; 

7) w oparciu o przyjęte wnioski o najem mieszkań komunalnych sporządzono 2 półroczne 

wykazy na dzień 31.03.2019 r. i 30.09.2019 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/263/2017 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017r.  

Wnioski o najem mieszkań komunalnych 

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. 

Lp. Wnioski I półrocze II półrocze 

1. z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego  25 24 

2. z pierwszeństwem do najmu socjalnego lokal 18 17 

3. bez pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego 89 105 

4. dotyczące zamiany mieszkania 46 46 

 O g ó ł e m 178 192 

 Zrealizowana lista wraz z konkursami w 2019 r. 4 4 
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Wykaz zarządców gminnego zasobu mieszkaniowego położonego w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych na 31 grudnia 2019 r. 

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.   

Po rezygnacji z zarządzania wykonywanego przez Spółkę PUKiM, dwie wspólnoty mieszkaniowe 

zawarły umowę z Panią Ewą Żurowską, a trzy kolejne z Panią Ewą Kasiubą. Dnia 31.12.2019r. 

PUKiM  zarządzał 47 budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych  z udziałem gminy. 

 

Lp. 

 

Nazwa zarządcy 
Liczba 

budynków 

Lokale 

mieszkalne 

gminne 

Wynagrodzenie 

zł/m2 

1. PUKiM Sp. Strzelce Op. 47 319 0,76-0,83 

2. Żurowska Strzelce Op. 9  94 0,80-0,95 

3. Machlarz Zarządzanie   1 15 0,67 

4. Kasiuba, Kukla 7 32 0,70 – 0,81 

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa - 3 - 

 O g ó ł e m 64 463  
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Mieszkaniami chronionymi zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich, natomiast lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi w obiektach placówek 

oświatowych dyrektorzy tych placówek. 

W 2019 r. zmianie uległa stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych ustalona na podstawie 

Zarządzenia nr 126/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w wysokości 

5,30 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Od dnia 1 czerwca 2019 r. zgodnie  z Zarządzeniem 

nr 25/2019  Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2019 r. stawka  wynosi 5,50 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu. W wyniku tej zmiany podwyższona została także stawka czynszu 

za najem socjalny lokalu z kwoty 1,64 zł/m2 do 1,71 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

Po uwzględnieniu czynników obniżających lub podwyższających stawkę czynszu najmu, średnia 

stawka kształtuje się w wysokości 4,60 zł/m2. Kolejna zmiana stawek będzie możliwa w 2021 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. 

Dzięki prowadzonym działaniom windykacyjnym w roku 2019 nieznacznie zmalało zadłużenie 

z tytułu należności czynszowych.  

Stan zadłużenia najemców na dzień 31.12.2019r. 

  

Rodzaj  lokalu 

 

Należność na 

 31.12.2019r. 

 

Wpłata 

w 2019r. 

 

Zadłużenie 

 

lokale mieszkalne 3 859 847 3 465 508 922 603 

najem socjalny lokali 103 873 72 008 95 798 

                       O g ó ł e m 3 963 720 3  573 516 1 018 401 

Osoby bezumownie zajmujące lokale przeznaczone na najem socjalny lokali zalegają  

z opłatami na kwotę 61 658 zł. Wobec tych osób prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę 

oraz eksmisję z lokalu. W przypadku dwóch dłużników, których łączne zadłużenie wynosi 50 697 

zł sąd wydał wyroki z prawem do najmu socjalnego lokalu. Zadłużenie  w kwocie 378 338 zł 

wygenerowali zmarli oraz osoby, których miejsce pobytu nie jest znane. Dochodzenie tych 

należności na drodze sądowej jest kosztowne i długoterminowe, a także w wielu przypadkach 

okazuje się 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 Bezumownie 

zajmowane 

lokale 

Ogółem 
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/podnajem SM/ 

1. ugody o zapłatę zaległości 73 1 74 

2. upomnienia 34 3 37 

3. wezwania do zapłaty 135 3 138 

4. Wezwania do zapłaty                   

z ostrzeżeniem                             o 

umieszczeniu w KRD 

35 2 37 

5. Ostrzeżenia o umieszczeniu 

w KRD 

21 2 23 

6. wypowiedzenie umowy 

najmu 

8 - 8 

7. pozew o eksmisję 11 - 11 

8. pozew o zapłatę 20 2 36 

Tryb wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z tytułu posiadanych zaległości 

w zapłacie czynszu zastosowano w 8 przypadkach, przy czym w jednym  przypadku dłużnik 

uregulował należności przed upływem terminu wypowiedzenia oraz jedna osoba podpisała ugodę 

na spłatę zadłużenia i realizuje spłaty terminowo.  

Każdy dłużnik otrzymał pisemne wezwanie do uregulowania powstałego zadłużenia w podanym 

terminie. Do wielu wezwania wysyłane były kilkukrotnie, 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 2019 r. w sądzie prowadzonych było 9 spraw o eksmisję z lokalu mieszkalnego 

oraz 7 spraw o nakazanie zapłaty na ogólną wartość 25 811 zł. W 2019 roku zakończone zostały 

4 sprawy o eksmisję, z czego w 2 przypadkach sąd odstąpił od przyznania prawa do najmu 

socjalnego lokalu.  

Do egzekucji komorniczej w 2019 r. przekazano 18 spraw na łączną kwotę 74 822 zł, natomiast 

zakończone zostały 3 sprawy na łączną kwotę 9 761 zł. Obecnie postępowanie egzekucyjne 

prowadzone jest w 39 sprawach o zapłatę na kwotę 135 726 zł. W 2019 r. w drodze egzekucji 

komorniczej odzyskano kwotę 85 514 zł, natomiast umorzonych przez komornika zostało 7 spraw 

na kwotę 38 603 zł.  

W 2019 r. do 37 dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz do 23 ostrzeżenia   z klauzulą 

informującą o możliwości dopisania informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów. 

Wskutek tych działań w 3 przypadkach zadłużenie w kwocie 3 584 zł. zostało uregulowane 

w całości oraz zawarto 2 ugody na spłatę zaległości na kwotę  

20 434 zł. W Krajowym Rejestrze Długów umieszczono 54 dłużników na kwotę 252 234 zł.  Na 

każdym etapie prowadzonej windykacji dopuszcza się możliwość zawarcia pisemnej ugody 

umożliwiającej dłużnikom spłatę zadłużenia w dogodnych ratach.  
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 W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

nawiązana w 2007r. w sprawie najmu lokali mieszkalnych z ich zasobu z przeznaczeniem na 

najem socjalny lokalu 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 nie wykonuje remontów obciążających ja jako wynajmującego, po 

uwolnieniu takiego lokalu następuje jego wydanie właścicielowi. Obecnie zatem korzystamy tylko 

z 7 lokali Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Sukcesywne zawieranie umów najmu socjalnego lokalu z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej 

spowodowało zmniejszenie wypłacanego odszkodowania w 2019r. w stosunku do 2018r. o 14 104 

zł . W 2019 r. wypłacono odszkodowania na kwotę 19 763 zł.  Pomimo utraty tytułu prawnego do 

lokalu mieszkalnego, wielu dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej latami korzysta z mieszkań nie 

ponosząc opłat 

Pomimo, iż zadłużenie najemców lokali mieszkalnych zmniejszyło się o 1,7%  w porównaniu do 

2018r. to jednak w dalszym ciągu jest na wysokim poziomie. Należy to uznać jako trudny do 

rozwiązania problem społeczny występujący powszechnie w całym kraju.  

Z dokonanej analizy wynika, iż zadłużenie powyżej 3 miesięcy posiada ok. 12% osób zajmujących 

lokale w gminnym zasobie mieszkaniowym. Podstawową przyczyną takiego stanu jest 

długotrwały brak zatrudnienia. Jest to zjawisko niezależne od GZMK i pomimo korzystnych 

zmian na lokalnym rynku pracy wielu dłużników w dalszym ciągu pozostaje bez zatrudnienia. Nie 

wszyscy dłużnicy korzystający ze świadczeń dla dzieci, wyrażają wolę przeznaczania jej części na 

spłatę zadłużenia.  

W 2019 r. 2 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 najmu socjalnego lokalu oraz lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie. W ramach tego świadczenia w 2019r. 

wykonywano prace porządkowe w budynkach komunalnych i na terenach przyległych. Łączna 

kwota odpracowanego długu wynosi 2 360,00 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 ustaleniu 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 niewykorzystanych lokali użytkowych na mieszkalne, 

3) ogłaszania konkursów na remont mieszkania w zamian za umowę najmu, 
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4) zamiany lokali mieszkalnych stosownie do sytuacji finansowej i rodzinnej 

najemców, 

5) przeznaczanie lokali mieszkalnych o najniższym standardzie technicznym do najmu 

socjalnego, 

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 najmu socjalnego lokalu 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.  

Dobiegła końca budowa pierwszego bloku przy ul. Bocznicowej. Decyzją Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowalnego w powiecie strzeleckim Nr WIB.4001-S-30/19 z dnia 

05.08.2019r uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanego bloku. 

Decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich GN.IV-72244-10/19 z 12.08.2019r. ustanowiony został 

trwały zarząd w/w bloku na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 2, tj. na nieruchomości położonej w Strzelcach 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

175 

 

Opolskich, oznaczonej działką Nr 230/92 z mapy 2 o powierzchni 0,1747 ha, zabudowanej 

budynkiem wielorodzinnym 4 kondygnacyjnym, trzyklatkowym z użytkową częścią podziemną,  

położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej 6 o powierzchni 2395,73m2.                          

W budynku wyodrębniono 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.730,60m2, 

Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr 158/2019r. z dnia 12.08.2019r. przedmiotowa 

nieruchomość włączona została do mieszkaniowego zasobu gminy i przeznaczona do sprzedaży, 

W sierpniu 2019r. w oparciu o umowy o uczestnictwo w gminnym programie ”Twoje M” zawarto 

27 umów  najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich. 

Dnia 14.08.2019r. został złożony również pierwszy wniosek o przeniesienie własności lokalu 

objętego umową najmu na własność a 30.10.2019r. został zawarty ostatni akt notarialny dot. 

sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Bocznicowej 6  na rzecz najemcy. 

W związku z powyższym decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich Nr GN.IV.72244-23/19 

z 30.10.2019r.  wygaszony został trwały zarządu GZMK w/w bloku na ul. Bocznicowej (sprzedaż 

ostatniego lokalu mieszkalnego). 
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13  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 2019 r. w sposób określony uchwałami. 

W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały na 14 sesjach i podjęła 133 uchwały. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami 

prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

l.p. Nr Uchwały Data 

podjęcia 

Uchwała w sprawie Realizacja  

1. V/50/2019 30.01.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na okres do 3 lat Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano, zawarto 9 umów. 

2. V/51/2019 30.01.2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 616 z 2019 r. 

Ogłoszony: 11.02.2019. W trakcie 

realizacji 

3. V/52/2019 30.01.2019 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 617 z 2019 r. 

Ogłoszony: 11.02.2019. Uchwała straciła 

moc w dniu 31.07.2019, weszła w życie 

uchwała nr XIII/133/2019. 
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4. V/53/2019 30.01.2019 zmieniającej Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych 

Rady Miejskiej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonano 

5. V/54/2019 30.01.2019 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 

podjęcia, z mocą od 1.01.2019 r. W 

trakcie realizacji. 

6. V/55/2019 30.01.2019 zmiany Uchwały 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, z mocą od 1.02.2019 r. W 

trakcie realizacji 

7. V/56/2019 30.01.2019 określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 618 z 2019 r. 

Ogłoszony: 11.02.2019. W trakcie 

realizacji 

8. VI/57/2019 13.02.2019 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach 

Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

9. VI/58/2019 13.02.2019 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

10. VI/59/2019 13.02.2019 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

11. VI/60/2019 13.02.2019 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

12. VI/61/2019 13.02.2019 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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13. VI/62/2019 13.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 737 z 2019 r. 

Ogłoszony: 20.02.2019. W trakcie 

realizacji 

14. VII/63/2019 27.02.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1056 z 2019 r. 

Ogłoszony: 15.03.2019. Wykonano. 

15. VII/64/2019 27.02.2019 udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

16. VII/65/2019 27.02.2019 zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 

mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 961 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.03.2019 

17. VII/66/2019 27.02.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres 

do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano, zawarto 16 umów 

18. VII/67/2019 27.02.2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Umowa nr 

166/2019 

19. VII/68/2019 27.02.2019 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 – Etap II” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Porozumienie nr 

205/2019 
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20. VII/69/2019 27.02.2019 udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania 

dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: 

Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Porozumienie nr 

204/2019 

21. VII/70/2019 27.02.2019 udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 

O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap I” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Porozumienie nr 

206/2019 

22. VII/71/2019 27.02.2019 nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 962 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.03.2019. Wykonano. 

23. VII/72/2019 27.02.2019 rozpatrzenia skargi Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano – bezzasadna. 

24. VIII/73/2019 27.03.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. URZ. 

WOJ. OPOLSKIEGO poz. 1459 z 2019 

r. Ogłoszony: 12.04.2019. Wykonano 

25. VIII/74/2019 27.03.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

26. VIII/75/2019 27.03.2019 zmieniającej uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku 

leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1300 z 2019 r. 

Ogłoszony: 05.04.2019. W trakcie 

realizacji 
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27. VIII/76/2019 27.03.2019 udzielenia pomocy finansowej na kontynuację zadania realizowanego przez 

Powiat Strzelecki pn. „Dofinansowanie do budowy i wyposażenia stacji 

kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Porozumienie nr 

212/2019 

28. VIII/77/2019 27.03.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Jędrynie 

Uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia 

ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1402 z 2019 r. 

Ogłoszony: 12.04.2019 Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW 

Wojewody Opolskiego z dnia 06.05.2019 

r. w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały w części tekstowej i części 

graficznej. W trakcie realizacji. 

29. VIII/78/2019 27.03.2019 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1336 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.04.2019. Wykonano 

30. VIII/79/2019 27.03.2019 zmieniającej Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1301 z 2019 r. 

Ogłoszony: 03.04.2019. W trakcie 

realizacji. 

31. VIII/80/2019 27.03.2019 zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowania 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1337 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.04.2019. W trakcie 

realizacji. 
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32. VIII/81/2019 27.03.2019 zmieniającej Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie gminy 

Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1302 z 2019 r. 

Ogłoszony: 05.04.2019. W trakcie 

realizacji 

33. VIII/82/2019 27.03.2019 nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1303 z 2019 r. 

Ogłoszony: 05.04.2019. Wykonano 

34. IX/83/2019 24.04.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

35. IX/84/2019 24.04.2019 zmieniającej Uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1646 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. W trakcie 

realizacji 

36. IX/85/2019 24.04.2019 nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1647 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. Wykonano. 

37. IX/86/2019 24.04.2019 zmiany Statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1648 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. Wykonano 
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38. IX/87/2019 24.04.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela 

przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1650 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. W trakcie 

realizacji 

39. IX/88/2019 24.04.2019 utworzenia Przedszkola Publicznego w Błotnicy Strzeleckiej – stwierdzono 

nieważność uchwały 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 

PN.III.4131.1.53.2019.KN Wojewody 

Opolskiego z dnia 25.05.2019 r. w 

sprawie stwierdzenia nieważności w 

całości uchwały 

40. IX/89/2019 24.04.2019 utworzenia Przedszkola Publicznego w Suchej – stwierdzono nieważność 

uchwały 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 

PN.III.4131.1.54.2019.KN Wojewody 

Opolskiego z dnia 27.05.2019 r. w 

sprawie stwierdzenia nieważności w 

całości uchwały 

41. IX/90/2019 24.04.2019 utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej Uchwała wchodzi w życie z dnia 

15.06.2019 r. Wykonano. 

42. IX/91/2019 24.04.2019 utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach Uchwała wchodzi w życie z dnia 

15.06.2019 r. Wykonano. Uchwała 

wchodzi w życie z dnia 15.06.2019 r. 

Wykonano. 

43. IX/92/2019 24.04.2019 utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce Uchwała wchodzi w życie z dnia 

15.06.2019 r. Wykonano. 

44. IX/93/2019 24.04.2019 utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej Uchwała wchodzi w życie z dnia 

15.06.2019 r. Wykonano. 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

183 

 

45. IX/94/2019 24.04.2019 włączenia Przedszkola Publicznego w Kadłubie do Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kadłubie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

46. IX/95/2019 24.04.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie realizacji. 

47. IX/96/2019 24.04.2019 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących dodatku energetycznego 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1649 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. W trakcie 

realizacji. 

48. IX/97/2019 24.04.2019 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

49. IX/98/2019 24.04.2019 zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1651 z 2019 r. 

Ogłoszony: 29.04.2019. W trakcie 

realizacji 

50. IX/99/2019 24.04.2019 ponownego rozpatrzenia skargi Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano – skarga 

bezzasadna. 

51. IX/100/2019 24.04.2019 rozpatrzenia skargi Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano – skarga 

bezzasadna. 

52. X/101/2019 29.05.2019 wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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53. X/102/2019 29.05.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

54. X/103/2019 29.05.2019 absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2018 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

55. X/104/2019 29.05.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. URZ. 

WOJ. OPOLSKIEGO poz. 2045 z 2019 

r. Ogłoszony: 11.06.2019. Wykonano 

56. X/105/2019 29.05.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie realizacji. 

57. X/106/2019 29.05.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano, zawarto 6 umów 

58. X/107/2019 29.05.2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1949 z 2019 r. 

Ogłoszony: 04.06.2019. W trakcie 

realizacji 

59. X/108/2019 29.05.2019 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od 

1.01.2019 r. W trakcie realizacji. 

60. X/109/2019 29.05.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

14.06.2020 r. W trakcie realizacji 
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61. X/110/2019 29.05.2019 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Strzelcach 

Opolskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2003 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.06.2019. W trakcie 

realizacji 

62. X/111/2019 29.05.2019 zmieniającej Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 1950 z 2019 r. 

Ogłoszony: 04.06.2019. W trakcie 

realizacji 

63. X/112/2019 29.05.2019 udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 

w Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Umowa nr 285/2020. 

Wykonano. 

64. X/113/2019 29.05.2019 utworzenia Przedszkola Publicznego w Suchej Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

67. X/114/2019 29.05.2019 utworzenia Przedszkola Publicznego w Błotnicy Strzeleckiej Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

68. X/115/2019 29.05.2019 utworzenia Przedszkola Publicznego w Warmątowicach Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

69. X/116/2019 29.05.2019 włączenia Przedszkola Publicznego w Warmątowicach do Zespołu Placówek 

Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

15.06.2020 r. Wykonano. 

70. XI/117/2019 10.06.2019 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowania 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2061 z 2019 r. 

Ogłoszony: 13.06.2019. W trakcie 

realizacji 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

186 

 

71. XI/118/2019 10.06.2019 ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 

1.07.2019 r. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2062 z 2019 r. 

Ogłoszony: 13.06.2019. W trakcie 

realizacji 

72. XII/119/2019 26.06.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna 

Uchwała wchodzi w życie 30 dni od 

dnia ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2352 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.07.2019. Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB z dn. 

01.08.2019  r. stwierdzono nieważność 

uchwały w części 

73. XII/120/2019 26.06.2019 przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

74. XII/121/2019 26.06.2019 przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

75. XII/122/2019 26.06.2019 przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

76. XII/123/2019 26.06.2019 zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach 

Opolskich zlokalizowanej w Dziewkowicach 

Zostało wszczęte postępowanie 

nadzorcze nr PN.III.4131.1.80.2019.KN. 

Rada Miejska uchwaliła nową Uchwałę 

Nr XII/134/2019 z dn. 31.07.2019 r. 

77. XII/124/2019 26.06.2019 powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 
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78. XIII/125/2019 31.07.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. 

URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 2564 z 

2019 r. Ogłoszony: 08.08.2019. 

Wykonano 

79. XIII/126/2019 31.07.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

80. XIII/127/2019 31.07.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

81. XIII/128/2019 31.07.2019 przyjęcia do realizacji projektów oraz wniesienia wkładu własnego do projektu 

pn. „Przedszkolak poznaje świat” nr projektu RPOP.09.01.03-16-0006/18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

82. XIII/129/2019 31.07.2019 zmiany wykazu gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na 

wydzielonym rachunku dochodów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

83. XIII/130/2019 31.07.2019 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród nauczycielom 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2552 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.08.2019. W trakcie 

realizacji. 

84. XIII/131/2019 31.07.2019 ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce 

Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2553 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.08.2019. Wykonano 

85. XIII/132/2019 31.07.2019 ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 
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OPOLSKIEGO poz. 2554 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.08.2019. Wykonano 

86. XIII/133/2019 31.07.2019 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

87. XIII/134/2019 31.07.2019 zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach 

Opolskich zlokalizowanej w Dziewkowicach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

88. XIII/135/2019 31.07.2019 udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w 

Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. Umowa nr 

447/2019. 

89. XIII/136/2019 31.07.2019 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

90. XIII/137/2019 31.07.2019 nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w granicach administracyjnych 

gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2555 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.08.2019. Wykonano 

91. XIII/138/2019 31.07.2019 uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Strzelce Opolskie” 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 2556 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.08.2019. W trakcie 

realizacji. 

92.. XIV/139/2019 25.09.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. 

URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 3078 z 

2019 r. Ogłoszony: 02.10.2019. 

Wykonano 
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93. XIV/140/2019 25.09.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

94. XIV/141/2019 25.09.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej 

Uchwała wchodzi w życie 30 dni od 

dnia ogłoszenia DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3048 z 2019 r. 

Ogłoszony: 01.10.2019. 

95. XIV/142/2019 25.09.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

96. XIV/143/2019 25.09.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 

lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano, zawarto 34 umowy. 

97. XIV/144/2019 25.09.2019 udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja w 

Suchej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano. Umowa nr 

548/2019 

98. XIV/145/2019 25.09.2019 określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w 

ramach projektu „Zatrzymać smog – program ochrony powietrza w gminie 

Strzelce Opolskie” 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3027 z 2019 r. 

Ogłoszony: 30.09.2019. W trakcie 

realizacji. 

99 XV/146/2019 30.10.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała wchodzi w życie z 

dniem1.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 

3462 z dnia 07.11.2019 r. W trakcie 

realizacji. 
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100. XV/147/2019 30.10.2019 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 r.; 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. 

URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 3495 z 

2019 r. Ogłoszony: 08.11.2019. 

Wykonano 

101. XV/148/2019 30.10.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

102. XV/149/2019 30.10.2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na 

realizację bezpośrednio przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelcach Opolskich zadania pn.: „Zakup zestawu kotłów gazowych 

kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego 

ogrzewania” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. Umowa nr 

590/2019. 

103. XV/150/2019 30.10.2019 przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie 

na lata 2020-2023” 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3496 z 2019 r. 

Ogłoszony: 08.11.2019. W trakcie 

realizacji. 

104. XV/151/2019 30.10.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy 

ul. Kazimierza Wielkiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

105. XV/152/2019 30.10.2019 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków” 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3463 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.11.2019. W trakcie 

realizacji. 
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106. XV/153/2019 30.10.2019 zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji.. 

107. XV/154/2019 30.10.2019 zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano 

108. XV/155/2019 30.10.2019 zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w 

Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano 

109. XV/156/2019 30.10.2019 zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Szymiszowie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano 

110. XV/157/2019 30.10.2019 zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3464 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.11.2019. W trakcie 

realizacji. 

111. XV/158/2019 30.10.2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3465 z 2019 r. 

Ogłoszony: 07.11.2019. W trakcie 

realizacji. 

112. XV/159/2019 30.10.2019 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

113. XV/160/2019 30.10.2019 wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

114. XVI/161/2019 27.11.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

Uchwała wchodzi w życie z 1.01.2020 r. 

i podlega ogłoszeniu DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3921 z 2019 r. 
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psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania 

Ogłoszony: 09.12.2019. W trakcie 

realizacji. 

115. XVI/162/2019 27.11.2019 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3922 z 2019 r. 

Ogłoszony: 09.12.2019. W trakcie 

realizacji. 

116. XVI/163/2019 27.11.2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 

lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Wykonano, zawarto 21 umów 

117. XVI/164/2019 27.11.2019 likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Opolskich 

zlokalizowanej w Dziewkowicach 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3923 z 2019 r. 

Ogłoszony: 09.12.2019. Wykonano 

118. XVI/165/2019 27.11.2019 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 

2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W trakcie realizacji. 

119. XVI/166/2019 27.11.2019 zmieniająca Uchwałę Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3924 z 2019 r. 

Ogłoszony: 09.12.2019. W trakcie 

realizacji. 

120. XVI/167/2019 27.11.2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 3925 z 2019 r. 

Ogłoszony: 09.12.2019. Wykonano. 
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121. XVII/168/2019 18.12.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. 

URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 36 z 

2020 r. Ogłoszony: 02.01.2020. 

Wykonano 

122. XVII/169/2019 18.12.2019 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2019-2022 przyjętą Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

123. XVII/170/2019 18.12.2019 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

124. XVII/171/2019 18.12.2019 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

„Strzelec” na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie 1.01.2020 r. 

W trakcie realizacji. 

125. XVII/172/2019 18.12.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od 

01.01.2020 r. W trakcie realizacji 

126. XVII/173/2019 18.12.2019 uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie 01.01.2020 r. 

i podlega ogłoszeniu. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 82 z 2020 r. 

Ogłoszony: 07.01.2020. W trakcie 

realizacji. 

127. XVII/174/2019 18.12.2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 

128. XVII/175/2019 18.12.2019 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Opolskie dla 

potrzeb obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i 

rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . W trakcie realizacji. 
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129. XVII/176/2019 18.12.2019 zmiany Statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 4182 z 2019 r. 

Ogłoszony: 24.12.2019. W trakcie 

realizacji. 

130. XVIII/177/2019 30.12.2019 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 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia  i podlega ogłoszeniu. DZ. 

URZ. WOJ. OPOLSKIEGO poz. 190 z 

2020 r. Ogłoszony: 10.01.2020. 

Wykonano 

131. XVIII/178/2019 30.12.2019 Odwołania skarbnika Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 

132. XVIII/179/2019 30.12.2019 zmieniająca Uchwałę Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO poz. 125 z 2020 r. 

Ogłoszony: 08.01.2020. W trakcie 

realizacji 

133. XVIII/180/2019 30.12.2019 powołania skarbnika gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia . Wykonano. 
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14 BUDŻET OBYWATELSKI 

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy 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 2019r. zrealizowano wszystkie zadania wybrane podczas konsultacji przeprowadzonych 

w 2018r. na podstawie Uchwały Nr L/416/2018 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”. 

WYKONANIE WYDATKÓW 

W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W 2019 ROKU 

L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Numer 

projektu 

Plan 

na dzień 

1.01.2019 

r. 

Plan 

po 

zmianach 

na dzień 

31.12.2019 

r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 

r. 

Wskaźnik 

procentowy 

[8:7] 

1 2 3 6 7 8 9 

1. Aktywne przedszkolaki (Kadłub) 12 50 000,00 50 000,00 49 949,61 99,9 

2. 
Budowa chodnika pieszego na ul. 

Szkolnej (Szymiszów) 
5 49 679,70 49 679,70 49 679,69 100,0 

3. 

Modernizacja istniejącego placu 

zabaw przy PP w Dziewkowicach 

(Dziewkowice) 

4 47 441,30 47 441,30 47 440,60 100,0 

4. 

Modernizacja ogrodzenia obiektu 

sportowo-rekreacyjnego, montaż 

piłko-chwytów 

za bramkami (Rożniątów) 

11 50 000,00 50 000,00 49 995,60 100,0 

5. 
Przyjazne i bezpieczne boisko 

sportowe (Rozmierz) 
9 50 000,00 50 000,00 49 942,62 99,9 

6. 

Wymiana utwardzenia terenu i 

chodnika na terenie PSP w 

Dziewkowicach 

(Dziewkowice) 

3 50 000,00 50 000,00 49 922,29 99,8 

RAZEM WYDATKI 297 121,00 297 121,00 296 930,41 99,9 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRZELECKI BUDŻET 

OBYWATELSKI ROKU 2020” 

W terminie od 3 czerwca do 16 września 2019r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 

roku 2020”, w sposób określony Uchwałą IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad konsultacji społecznych Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Celem konsultacji społecznych było ustalenie przez mieszkańców gminy listy projektów 

przewidzianych do realizacji jako „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2020” - w ramach 

budżetu gminy Strzelce Opolskie uchwalanego na 2020 rok. Założono, że łączna kwota 

projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 

2020” 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 22 projekty, przy czym 18 projektów uzyskało ocenę pozytywną 

i zostało ujętych na „Liście Projektów” podlegających glosowaniu.  Głosowanie mieszkańców 

w konsultacjach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020”  odbyło się w dniach  od 

29 sierpnia do 11 września 2019r. Łącznie zostało oddanych 5 100 głosów w formie 

elektronicznej i papierowo  Za wybrane do realizacji w 2020r. 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 2020r. ze 

środków przeznaczonych na tzw. budżet obywatelski. 

Lp. 

Numer 

na 

liście 

Tytuł projektu Lokalizacja 

Koszt 

projektu 

(zł) 

Liczba 

punktów 

ważnych 

1 14 

Budowa chodnika wraz z zatoczką 

parkingową na ul. Szkolnej w 

Szymiszowie - ETAP 2 

Szymiszów 49 876,00 7 943 

2 7 Przedszkolacy Strażacy Grodzisko 50 000,00 5 836 

3 13 

Wymiana ogrodzenia terenu zespołu 

placówek oświatowych w 

Dziewkowicach 

Dziewkowice 49 989,27 5 808 

4 10 
Modernizacja placu zabaw w 

Rożniątowie 
Rożniątów 49 995,00 5 747 

5 11 Ogrodzenie placu zabaw Kalinowice 23 000,00 5 600 
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6 16 

Budowa oświetlenia na boisku 

sportowym LKS "Rzemiosło" w 

Dziewkowicach - etap I 

Dziewkowice 50 000,00 4 830 

 Razem 272 860,27 35 764 

15 SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2019r. Burmistrz realizował różne zadania z obszaru spraw administracyjnych, poniżej 

zestawienie podejmowanych działań. 

Lp. 

 

Obszar spraw 

administracyjnych 

 

Rodzaj zadania / 

postępowania 

realizowanego w 2019r.  

Ilość 

zadań/decyzji 
Uwagi 

1. Gospodarka 

odpadami 

upomnienia (wezwanie do 

zapłaty) 

2 133  

tytuły wykonawcze 251  

postanowienia o 

rozksięgowaniu wpłaty 

302  

decyzje w sprawie ulg 

podatkowych 

1  

wezwania do złożenia lub 

uzupełnienia deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

4  

postępowania 

administracyjne wszczęte 

na podstawie wezwań do 

złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zakończone 

wydaniem decyzji 

1  

2.  Gospodarka 

nieruchomościami 

decyzje w sprawie 

zatwierdzenia projektu 

geodezyjnego podziału 

nieruchomości 

41  

decyzje w sprawie 

rozgraniczenia 

nieruchomości 

2  

inne decyzje dot. podziałów 

(w tym odmowna) 

9 (1)  

decyzje ustalające 

wysokość opłaty 

adiacenckiej z tytułu 

5  
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wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku 

geodezyjnego podziału, 

decyzje dotyczące 

wygaszenia trwałego 

zarządu 

26 W tym 5 o 

wygaśnięciu w 

związku z 

likwidacją jednostek 

oświatowych 

Decyzja o przekazaniu 

trwałego zarządu między 

jednostkami  

1  

decyzje dotyczące 

ustanowienia trwałego 

zarządu 

2  

3. Ład i planowanie 

przestrzenne 

Postępowanie 

administracyjne dotyczące 

ustalania jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego  

2 wydano 2 decyzje 

naliczające  

 Postanowienia opiniujące 

wstępne projekty podziału 

nieruchomości co do ich 

zgodności z ustaleniami 

planu miejscowego  

60 realizacja zapisów 

ustawy 

o gospodarce 

nieruchomościami  

decyzje o ustaleniu 

warunków zabudowy 

(zwykłe) 

7  

 zaświadczenia o zgodności 

zmiany sposobu 

użytkowania obiektów 

z planem zagospodarowania 

przestrzennego 

27  

 wypisy i wyrysy z planu 

miejscowego bądź studium 

372  

 opinie wynikających 

z ustaleń planów i studium  

30  

opiniowanie projektów 

planów miejscowych i 

studium gmin sąsiednich 

oraz opracowań 

planistycznych 

regionalnych  

6  

4. Gospodarka 

komunalna i 

Postępowania w sprawie 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 
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ochrona 

środowiska 

1) odmówiono 

wszczęcia 

postępowania w 

sprawie wydania 

decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach  

2) wezwano do 

uzupełnienia 

wniosku z 

pouczeniem o 

pozostawieniu 

sprawy bez 

rozpoznania w 

przypadku 

nieuzupełnienia 

wniosku 

3) postępowania w 

toku 

4) wydane decyzje (w 

odniesieniu do 

postępowań 

wszczętych w 

2018r.) 

5) Wydane decyzje o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach 

(bez oceny 

oddziaływania na 

środowisko OOŚ) 

6) Decyzje odmowne 

7) Inne wnioski 

Postępowania zawieszone 

(w odniesieniu do 

postępowań wszczętych w 

2018r.) 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

10 

 

2 

Zezwolenia na usuwanie 

drzew i krzewów: 

1) decyzji wnosząca 

sprzeciw na usunięcie 

drzew 

2) decyzji zmieniająca 

warunki nasadzeń 

3) decyzji stwierdzająca 

wygaśnięcie decyzji 

4) decyzja nakładająca na 

wnioskodawców 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

10 
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obowiązek wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych 

oraz opłatę za usuniętę 

drzewa/krzewy 

5) decyzje umarzające 

opłatę za usunięte 

drzewa/krzewy 

6) decyzje nakładające  na 

wnioskodawców 

obowiązek wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych za 

usuniętę drzewa/krzewy 

7) szt. decyzji 

zezwalających na 

usunięcie drzew bez 

obowiązku wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych 

oraz bez opłat za 

usuniętę drzewa/krzewy 

 

 

 

 

 

 

12 

 

16 

 

 

 

 

 

22 

Decyzje na zajęcie pasa 

drogowego 

 

110 W tym 31 na 

umieszczenie 

urządzenia w pasie 

drogowym 

Decyzje lokalizacyjne 104 W tym 38 umów 

udostępnienia 

nieruchomości 

gminnej 

Opinie projektów zmian 

organizacji ruchu 

drogowego 

74  

Opinie w sprawie nabycia 

działek celem 

przeznaczenia pod drogi 

publiczne 

3  

Postępowania związanych 

m. in. z rozpatrywaniem 

wniosków o dokonanie 

zmian w organizacji ruchu 

na drogach gminnych 

48  

Postępowania w sprawie 

ustalenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości 

nieruchomości  

29 wszczętych 

i 

prowadzonych 

postepowań 

W tym 25 w toku ze 

względu na 

odstąpienie od 

umowy z 

rzeczoznawcą 
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po wybudowaniu 

kanalizacji sanitarnej 

majątkowym 

ponieważ nie 

dostarczył 

poprawionych 

operatów w 

terminie 

Postępowania dotyczące 

nadania kategorii drogom  

2  

Wydawanie opinii na temat 

przejazdu samochodów 

ponadgabarytowych 

11  

Postępowania dotyczące 

nadawania numerów dla 

budynków 

55  

Postępowania dotyczące 

wydawania zaświadczeń 

4  

Przekazywanie 

nieruchomości w dzierżawę 

11  

Sprawozdawczość na 

poziomie całej gminy z 

numeracji porządkowej 

12  

Utrzymanie i eksploatacja 

urządzeń i obiektów 

komunalnych- gospodarka 

wodnościekowa 

124  

Kontrole w zakresie 

sposobu gospodarowania 

nieczystościami ciekłymi w 

gospodarstwach domowych 

164  

Postępowania w sprawie 

nadawania nazw ulic 

6  

5. Oświata  postępowanie 

administracyjne w zakresie 

dofinansowania 

pracodawcom kosztów 

kształcenia pracowników 

młodocianych 

48 

 

 

 

 

 

 

6 Bezpieczeństwo 

publiczne 

- wszczęto postępowanie 

dot. przeznaczenia do 

wykonywania świadczeń na 

rzecz obrony; 

- decyzje w sprawie 

nałożenia obowiązku 

wykonywania świadczeń na 

rzecz obrony; 

- decyzje uchylające 

obowiązek wykonywania 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

12 
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świadczeń rzeczowych na 

rzecz obrony, 

- decyzje zmieniające 

obowiązek wykonywania 

świadczeń rzeczowych, 

- decyzja uchylająca 

obowiązek świadczeń 

osobistych na rzecz obrony 

 

 

 

2 

 

 

1 

wydano (zarządzeń) 

wniosków o doprowadzeniu 

przez policję osób, które 

nie stawiły się na wezwanie 

przed Powiatową Komisję 

Lekarską (do kwalifikacji 

wojskowej) 

39  

7. Rolnictwo  szacowanie strat 

spowodowanych przez 

szkody łowieckie 

283  

8.  Podatki Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

ustalających wysokość 

podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego  

7 918  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

zmieniających wysokość 

zobowiązania podatkowego 

1 461  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji   

o zwrocie podatku 

akcyzowego producentom 

rolnym  

483  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji   

o zwrocie opłaty skarbowej 

lub stwierdzające nadpłatę 

z tego tytułu  

34  

Postępowania dotyczące 

ulg podatkowych 

uznaniowych lub 

ustawowych zakończone 

wydaniem decyzji lub 

umorzeniem postępowania 

19  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

określających wysokość 

5  
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podatku od nieruchomości 

osób prawnych 

Postępowania zakończone 

wydaniem zaświadczenia

  

82  

Przeprowadzone kontrole 

podatkowe 

6  

Liczba wystawionych 

upomnień 

1 593  

Liczba wystawionych 

tytułów egzekucyjnych 

315  

Liczba skierowanych do 

Sądu wniosków o wpis 

hipoteki na nieruchomości 

dłużnika 

5  

9. Pomoc społeczna Świadczenia z pomocy 

społecznej 

3503  

Świadczenia rodzinne 1 787  

Fundusz alimentacyjny 241  

Świadczenia rodzicielskie 61  

Świadczenia wychowawcze 3 031  

Wywiady środowiskowe 2 268  

10. Działalność 

gospodarcza 

Decyzje w sprawie 

zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

77 W tym: 

- na sprzedaż 

detaliczną – 30 

- na sprzedaż w 

gastronomii – 20 

- na sprzedaż 

jednorazową – 27 

decyzje na cofnięcie lub 

wygaszenie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 

11  

licencje na wykonywanie 

transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób 

taksówką  

1 W związku ze 

zmianą pojazdu  

zezwolenia na 

wykonywanie regularnych 

przewozów osób w 

krajowym transporcie 

drogowym 

4  

decyzje zezwalające na 

przeprowadzenie imprezy 

masowej 

3 1) Dni Ziemi 

Strzeleckiej, 

2) Święto Chleba 

3) „Mecze Ligowe 

w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn o tytuł 
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Mistrza I ligi, 

Mecze w Piłce 

siatkowej Mężczyzn 

o Puchar Polski 

oraz mecze 

towarzyskie” 

Wpis do Rejestru innych 

obiektów hotelarskich  

1  

11. Sprawy 

obywatelskie 

Sporządzanie aktów stanu 

cywilnego  

a) Urodzenia 

b) Małżeństwa  

c) Zgony 

1 527 

 

920 

183 

424 

w tym 112 aktów 

sporządzonych za 

granicą i 

przeniesionych do 

polskiego rejestru 

stanu cywilnego. 

Wydawanie odpisów z 

aktów stanu cywilnego 

(skróconych, zupełnych i 

wielojęzycznych) 

6 460  

Migracja aktów 5 290  

Wydawanie decyzji o 

zmianie imienia i nazwiska 

29  

Wydawanie dowodów 

osobistych  

3 184  

Wydawanie decyzji w 

sprawach meldunkowych 

37  

Udostępnianie danych z 

zakresu dowodów 

osobistych i rejestru 

mieszkańców  

1 519  

Zameldowania, 

wymeldowania, zgłoszenia 

wyjazdu na pobyt stały, 

zgłoszenie powrotu 

 z pobytu stałego  

2 616  

Wydawanie zaświadczeń  1 592  

Potwierdzanie profilu 

zaufanego  

178  

Udostępnianie informacji 

publicznej na wniosek 

55  

16 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.  
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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.  

INICJATYWA* 

PARTNER 

ZAGRANICZNY 

INICJATYWY  

DATA I MIEJSCE 

INICJATYWY 
OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH  

W RAMACH INICJATYWY 

Międzynarodowy 

Turniej Koszykówki 

Chłopców „Wspólna 

Europa” 

Holice/Czechy 
18 - 19.05. 2019  

Strzelce Opolskie 

Udział drużyny sportowców z miasta 

partnerskiego Holice w 

międzynarodowym turnieju 

koszykówki „Wspólna Europa” w 

Strzelcach Opolskich. 

Integracja sportowców, poznawanie 

języka czeskiego oraz doskonalenie 

znajomości języka angielskiego. 

Nawiązanie 

współpracy 

pomiędzy seniorami 

z Holic i Strzelec 

Opolskich 

Holice/ 

Czechy 

21.05.2019 

Strzelce Opolskie 

Spotkanie seniorów z Klubu 

Emerytów Holice z przedstawicielami 

Rady Seniorów Strzelec Opolskich. 

W programie pobytu gości m.in.: 

powitanie przez władze miasta, 

zwiedzanie gminy Strzelce Opolskie, 

wyjazd do Olszowej (park miniatur), 

zapoznanie gości z działalnością 

seniorów na terenie Strzelec 

Opolskich. 

 

Otwarcia wystawy  

w muzeum 

górnictwa i gotyku w 

Austrii 

Leogang/ 

Austria 

23-25.05.2019 

Leogang (Austria) 

Udział przedstawicieli Gminy Strzelce 

Opolskie w uroczystościach otwarcia 

wystawy w muzeum górnictwa i 

gotyku na zaproszenie burmistrza 

Leogang. 

Wymiana doświadczeń 

samorządowych, nawiązanie 

współpracy młodzieżowej. 

Dni Uzdrowiska 

Druskininkai 
Druskininkai/Litwa 31.05-02.06.2019 

Udział delegacji Gminy Strzelce 

Opolskie w uroczystościach Święta 

Druskininkai. Wymiana doświadczeń 

z zakresu działalności samorządów. 

Promocja walorów uzdrowiskowych 

Druskininkai. W programie m.in.: 

Targi Rzemiosła i Sztuki Ludowej, 

Turniej Piłki Nożnej Ministerstw 

Spraw Zagranicznych Państw 

Bałtyckich. 
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INICJATYWA* 

PARTNER 

ZAGRANICZNY 

INICJATYWY  

DATA I MIEJSCE 

INICJATYWY 
OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH  

W RAMACH INICJATYWY 

Dni Ziemi 

Strzeleckiej 

 

Miasta partnerskie 

Strzelec Opolskich 

Soest/Westfalia/ 

Niemcy, 

Holice/Pardubicki 

Kraj/ Republika 

Czeska, 

Tyśmienica/ Rejon 

Ivano-Frankiwsk/ 

Ukraina 

31.05-03.06.2019 

Strzelce Opolskie 

Udział delegacji oficjalnych i 

sportowców z miast partnerskich w 

Dniach Ziemi Strzeleckiej.  

Udział drużyn tenisistów z miast 

partnerskich Holice i Tyśmienicy 

w Międzynarodowym Turnieju Tenisa 

Stołowego.Integracja przedstawicieli 

miast partnerskich, wymiana 

doświadczeń, prezentacja gminy 

Strzelce Opolskie w terenie, 

planowanie nowych inicjatyw.  

Dni Holic 
Holice/Czechy 

Medzev/Słowacja 

21-23.06.2019 

Holice 

Zapoznanie się przedstawicieli 

Strzelec Opolskich z nowo 

wybranymi władzami miasta Holice i 

Medzeva (po wyborach 

samorządowych  

w Czechach i Słowacji).  

Wymiana doświadczeń 

samorządowych, integracja, poznanie 

kultury  

i tradycji czeskiej. 

Udział tenisistów z gminy Strzelce 

Opolskie w międzynarodowych 

rozgrywkach tenisa stołowego.  

Międzynarodowym 

Turnieju Piłki 

Nożnej – Viktoria 

Cup  memoriał Ladi 

Vojire w Holicach 

Czechy. 

 

S K Holice Czechy 
21-23.06.2019 

Holice 

Udział drużyny piłki nożnej SKS 

„PIAST” i MOS Strzelec Opolskich  

w 49 Międzynarodowym Turnieju 

Piłki Nożnej – Viktoria Cup memoriał 

Ladi Vojire w Holicach.  

Propagowanie aktywnego stylu życia 

poprzez sport, szerzenie pasji 

sportowych i edukacji poprzez kulturę 

fizyczną. 

Wymiana młodzieży 

w ramach 

współpracy miast 

partnerskich Strzelce 

Opolskie -

Tyśmienica 

Ukraina  

Tyśmienica 

04-08.08.2019 

Tyśmienica/Ukraina 

Udział młodzieży PSP nr 1 w 

Strzelcach Opolskich w 

międzynarodowej wymianie 

sportowej w mieście partnerskich 

Tyśmienicy. 

Poznawanie kultury sąsiadów, 

doskonalenie umiejętności 

językowych, podtrzymywanie 

współpracy międzynarodowej. 

28. rocznica 

Niepodległości 

Ukrainy 

Tyśmienica/ Ivano-

Frankiwsk 

Soest/Niemcy 

22-25.08.2019 

Tyśmienica 

Udział delegacji i przedsiębiorców 

Gminy Strzelce Opolskie oraz z 

miasta partnerskiego Soest (Niemcy) 

w uroczystościach Niepodległości 

Ukrainy. 
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INICJATYWA* 

PARTNER 

ZAGRANICZNY 

INICJATYWY  

DATA I MIEJSCE 

INICJATYWY 
OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH  

W RAMACH INICJATYWY 

Wymiana doświadczeń 

samorządowych i gospodarczych. 

Poznanie kultury ukraińskiej. 

MKS Strzelce Op. na 

Międzynarodowym 

Turnieju 

Koszykówki w 

Holicach  
Holice/Czechy 

6-8.09.2019 

Holice 

Udział strzeleckiej drużyny 

koszykówki w Międzynarodowym 

Turnieju Koszykówki w Holicach.  

Drużyny koszykarskie ze Strzelec 

Opolskich i z Holic od 14 lat 

współpracują ze sobą wymieniając się 

doświadczeniem i rywalizują na 

turniejach koszykówki w Holicach i 

Strzelcach Opolskich. 

 

Rewizyta Seniorów  

z gminy Strzelce 

Opolskie w Holicach 

Holice/Czechy 
13.09.2019 

Holice 

Rewizyta Gminnej Rady Seniorów 

oraz członków różnych strzeleckich 

klubów seniorów w Holicach. 

Zwiedzanie Muzeum Holuba, Domu 

Kultury oraz arboretum w Wysokim 

Mycie. Wymiana doświadczeń i 

planowanie dalszej współpracy.  

Międzynarodowy 

turniej piłki nożnej Tyśmienica/Ukraina 
04-08.11.2019 r. 

Tyśmienica/Ukraina 

Udział w międzynarodowym turnieju 

piłki nożnej 20-osobowej drużyny z 

gminy Strzelce |Opolskie. 

Przekazanie 

samochodu 

strażackiego  

z OSP Grodziska dla 

Tyśmienicy 

Tyśmienica/Ukraina 
15-18.11.2019 

Tyśmienica 

Wizyta delegacji oficjalnej i 

strażaków z Tyśmienicy w celu 

odbioru specjalnego samochodu 

pożarniczego. Wymiana doświadczeń 

pomiędzy samorządowcami i 

strażakami OSP. Pomoc materialna 

dla Tyśmienicy. 

Stoisko promocyjne 

Strzelec Opolskich 

na  

Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 

w Soest 

Soest/Niemcy 
01-09.12.2019 

Soest 

Prezentacja Gminy Strzelce Opolskie 

na stoisku strzeleckim w Soest. 

Propagowanie partnerstwa miast i ich 

mieszkańców.  

Promocja turystyczna Opolszczyzny,  

rękodzielnictwa i typowo śląskich 

wypieków świątecznych. 

Rozdawanie dzieciom przez 

„Strzeleckiego Mikołaja” i 

mieszkańcom Soest słodyczy, kartek  

z życzeniami świątecznymi, 

kalendarzyków, pierników  

i upominków promujących 

Opolszczyznę. Spotkania w szkołach - 

rozmowy na temat przyszłych 

projektów. 



RAPORT O STANIE GMINY za 2019 rok 

 

208 

 

 

17 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W 2019r. Gmina Strzelce Opolskie była wielokrotnie wyróżniana za podejmowane działania 

w różnych obszarach samorządu, poniżej najważniejsze z nich: 

➢ w dniu 07 lutego 2019 na Gali podsumowującej projekty "Działaj Lokalnie" 

zrealizowane w roku 2018, wręczono również nagrody laureatom Konkursu 

"Opowiedz...". Jednym z Laureatów konkursu została Gmina Strzelce Opolskie – patron 

grupy nieformalnej Fundacja „Latawce” Ligota Dolna. Wyróżnienie przyznane zostało 

za skuteczną realizację projektu oraz utworzenie fundacji organizującej cykliczne 

imprezy związane z historią lotnictwa w regionie; 

➢ 23 i 24 maja w Gdyni odbył się ogólnopolski kongres „Perły Samorządu”. 

Organizatorami wydarzenia były: Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Gdynia. 

Patronem instytucjonalnym był Związek Powiatów Polskich. W tegorocznym kongresie 

udział wzięło ponad 300 osób. Podczas kongresu rozdano nagrody w rankingach: Perły 

Samorządu oraz Skarbnik Samorządu 2019. Gmina Strzelce Opolskie zajęła w ww. 

rankingu bardzo wysokie – 4 miejsce. Wśród Skarbników również bardzo wysokie – 

4miejsce zajęła p. Urszula Killman Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie. Przyznane 

wyróżnienie jest wyrazem uznania dla sprawnego zarządzania budżetem gminy. Na 

kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych 

i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu 

zespołem finansowo-księgowym; 

➢ 24 maja podczas gali "Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w UE" Marszałek 

Województwa Opolskiego Andrzej Buła uhonorował Strzelce Opolskie tytułem 

"Opolska Gwiazda Europy". Wyróżnienie przyznano za aktywność z partnerami 

zagranicznymi; 

➢ dnia 29 maja 2019 podczas Gali wręczenia Złotych Spinek oraz nagród w plebiscycie 

Człowiek Roku (Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu) Złote Spinki 

przyznane zostały w 4 kategoriach: "Kultura i nauka", "Postawa społeczna", "Biznes", 

"Samorządność". Wysoko ocenione zostały działania realizowane przez strzelecki 

samorząd, w uznaniu których otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii samorządność. 

 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 


