
 
 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
 

(29 lipca – 29 września 2020r.) 
 

 
FINANSE  

 

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało                                      
9 Zarządzeń finansowych: 
1) Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich  

z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego 
budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020.  
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXV/228/2020                      
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Strzelce Opolskie na 2020 r. 

2) Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku          
ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 27.299,73 zł,  
co stanowi skutek otrzymanych przez gminę dotacji  

 

KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 
 

27.056 dotacja przeznaczona na realizację Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020  

700,00  środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów 
wydawania przez gminę decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z 



przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych z dnia  
27 sierpnia 2004 r. 

- 831,41 zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych                      
na sfinansowanie w I kwartale 2020r. wypłat 
zryczałtowanych dodatków energetycznych                             
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji 
wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy     
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

Zmian dokonano, w związku z upływem terminu 
wykorzystania środków przyznanych na I kwartał 
2020 r. 

375,14 środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej przeznaczone na realizacje 
zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 
Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  

27.299,73 OGÓŁEM 

 

3) Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                                    
31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu gminy                     
na 2020 r.  
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków w obrębie jednego 
działu tj. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 75.366,00 zł  

Wprowadzone zmiany wynikają z przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązujących jednostki 
samorządu terytorialnego do przeznaczania określonych środków na 
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci  i młodzieży. Wprowadzone zmiany mają 
wyłącznie charakter techniczny i nie wpływają w żaden sposób na 
poziom ponoszonych wydatków.  

4) Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy                              
na 2020 r.  
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 
187.843,00 zł (w tym 145.843,00 w zakresie wydatków bieżących                                                 
oraz 42.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych).  
Przesunięcia środków finansowych dotyczą odpowiednio Działów: 
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Zmiany na kwotę 40.000,00 zł dokonane zostały na wniosek 
Kierownika Referatu Rolnictwa i polegają na przesunięciu środków – 



(oszczędności) z puli przeznaczonej na odśnieżanie dróg gminnych                         
w sołectwach na zadanie związane z remontem dróg transportu rolnego. 
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Zmiany w obrębie Dz. 700 oraz Dz. 710 na łączną kwotę 6.900 zł 
dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego                                 
w Strzelcach Op., związane są z bieżącą działalnością jednostki,                                 
a w szczególności z: 
 zabezpieczeniem środków na podatek VAT; 
 realizacją dodatkowych obowiązków wynikających z konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce, w tym                                
z  zakupem środków czystości, w związku z zapobieganiem COVID-19; 

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Zmiany w planie wydatków dotyczą środków w wysokości 53.943 zł.  

Dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi 
Jednostek w Strzelcach Op. a wynikają z przepisów ustawy z dnia                                
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązujących JST  
do przeznaczenia określonych środków na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 
Wprowadzone zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i nie wpływają                        
w żaden sposób na poziom ponoszonych wydatków. 
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA 

Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych w łącznej 
kwocie 70.000 zł z Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  
do Rozdz. 85195 – Pozostała działalność, niezbędna była w związku     
z działaniami podejmowanymi w związku z istniejącą sytuacją 
epidemiologiczną związaną z COVID-19.  
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zmiana w planie wydatków dotyczy 5.000 zł. Dokonana została na 
wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska a 
związana jest z opracowaniem przeglądu, aktualizacji granic i obszaru 
Aglomeracji Strzelce Opolskie. 
W planie finansowym gminy Strzelce Opolskie na realizację zadania 
zabezpieczono kwotę 20.000 zł.  
Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęły 3 oferty, z których 
najkorzystniejsza opiewa na kwotę 30.750 zł.  
Zadanie realizowane jest wspólne z Gminą Jemielnica.  
Gmina Strzelce Opolskie płaci 81% wartości zamówienia tj. 24.907,50 zł.  
Gmina Jemielnica 19% wartości zamówienia tj. 5.842,50 zł. 
Przesunięcie środków w wysokości 5.000 zł pozwoli na pełne pokrycie 
wydatku związanego z zaplanowanym zadaniem. 
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Zmiana w obrębie ww. Działu na kwotę 12.000 zł związane jest                          
ze zmianą sposobu realizacji zadania, w ramach funduszu sołeckiego, 
przez sołectwo Dziewkowice.  
Przesunięcie dokonane zostało na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa. 



5) Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich                      
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji                                    
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce 
Opolskie na lata 2020-2023.  

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze 

PLAN:          
na 

1.01.2020 r. 
na 

30.06.2020 r. 
wykonanie 

30.06.2020 r. 

Wskaźnik 
procentowy 

[4:3] 
1 2 3 4 5 

DOCHODY    150.400.000,00 153.444.277,91 76.672.408,75 50,0 

z czego:            dochody 
bieżące 

142.550.000,00 144.288.277,91 72.718.233,42 50,4 

                dochody 
majątkowe 

7.850.000,00 9.156.000,00 3.954.175,33 43,2 

w tym:     
subwencja 25.428.125,00 25.364.617,00 15.527.196,00 61,2 
dotacje na zadania 
zlecone 

40.812.628,00 41.809.593,91 19.960.773,81 47,7 

dotacje na zadania 
własne 

2.391.296,00 2.612.434,00 1.250.627,00 47,9 

środki pozyskane z innych 
źródeł    (w tym z UE) 

5.364.205,24 
(4.192.145,24) 

6.204.019,27 
(4.881.785,27) 

412.174,03 
(383.640,03) 

6,6 
7,9 

pozostałe dochody 
w tym z opłat za zezwolenia za 
sprzedaż 
napojów alkoholowych  

76.403.745,76 
680.000,00 

77.453.613,73 
680.000,00 

39.521.637,91 
513.212,18 

51,0 
75,5 

     

PRZYCHODY 15.265.185,00 17.130.000,00 6.720.953,19 39,2 

pożyczki i kredyty 
niewykorzystane środki pieniężne... 

12.500.000,00 
-- 

12.500.000,00 
687.806,15 

0,00 
687.806,15 

0,0 
100,0 

wolne środki 2.765.185,00 3.942.193,85 6.033.147,04 153,0 

DOCHODY + PRZYCHODY 165.665.185,00 170.574.277,91 83.393.361,94 48,9 

WYDATKI + ROZCHODY 165.665.185,00 170.574.277,91 70.524.341,22 41,3 

WYDATKI 162.800.000,00 168.059.092,91 69.177.007,58 41,2 

w tym:      wydatki bieżące 144.950.000,00 148.323.092,91 67.390.164,39 45,4 

              wydatki 
majątkowe 

17.850.000,00 19.736.000,00 1.786.843,19 9,1 
w tym:     

wydatki własne (tym z porozumienia) 121.987.372,00 126.249.499,00 49.739.407,60 39,4 
z czego na wydatki GPPiRPA i 
PPN 680.000,00 694.691,47 210.603,15 30,3 

wydatki na zadania zlecone 40.812.628,00 41.809.593,91 19.437.599,98 46,5 

w ramach wydatków bieżących:     
   wynagrodzenia i pochodne 56.075.169,88 57.918.621,28 27.746.462,08 47,9 

   wydatki remontowe 2.466.000,00 2.527.500,00 1.045.665,55 41,4 
     

ROZCHODY 2.865.185,00 2.515.185,00 1.347.333,64 53,6 

spłata kredytów i pożyczek 
krajowych 2.865.185,00 2.515.185,00 1.347.333,64 53,6 



DOCHODY - 
WYDATKI 

-12.400.000,00 -14.614.815,00 7.495.401,17 x 

PRZYCHODY - 
ROZCHODY +12.400.000,00 +14.614.815,00 5.373.619,55 x 

 
Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania 
budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym 
planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób 
wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana 
została nadwyżka budżetowa rzędu 5.328.069,03 zł. 

Analizując przebieg kolejnych budżetów należy zauważyć 
powtarzalność realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skalę tych 
wydatków, struktury, co pozwala zakładać szacunki co do realizacji rocznej na 
podstawie wykonania półrocznego, o ile nie wystąpiły okoliczności 
szczególne. Z pewnością okolicznością szczególną w 2020 r. była (jest!) 
sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za tym idzie szereg 
czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów 
pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów 
usługowych itp. Zastój gospodarki odbił się również negatywnie na 
finansach jednostek samorządu terytorialnego.  
Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, zdecydowanie 
niższa realizacja planu dochodów (np. z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych) - może budzić niepokój.  

W tej sytuacji zdecydowanie uzasadnione jest zachowanie 
procedury ostrożnościowej. Niezmiennym elementem realizacji budżetu 
jest więc dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków. 

Mimo uzyskanych wskaźników pierwszego półrocza świadczących                     
o prawidłowej realizacji planu budżetu, ostatecznie decydujące będą 
zdarzenia drugiego półrocza m.in. związane z pozyskaniem środków 
dotacyjnych z dofinansowania unijnego jako źródła finansowania 
najważniejszych zadań inwestycyjnych. W sytuacji braku tych wpływów, bądź 
ryzyka przesunięcia płatności w czasie, koniecznym będzie wykorzystanie     w 
pełni zaplanowanych środków przychodu (kredytu). 

Struktura wydatków w założeniach planu i w wykonaniu                              
nie odbiega znacząco od lat poprzednich. Niskie wykonanie wydatków 
inwestycyjnych w pierwszej połowie roku jest typowym zjawiskiem dla tych 
procesów, druga połowa roku odzwierciedla ostateczną strukturę po 
wykonaniu tej strony budżetu (następują odbiory i rozliczenia wszczętych 
zadań inwestycyjno-remontowych jednostek). 

Uzyskana nadwyżka budżetowa w pierwszym półroczu, to między 
innymi efekt przesuniętych w czasie (na drugie półrocze) wydatków 
majątkowych. Przy kumulacji zaplanowanych płatności w drugim półroczu, 
wolne środki oraz potencjalnie zaciągnięte środki kredytowe będą źródłem 
pokrycia zaistniałego deficytu. 

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest 
utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań 
wymagalnych na dzień 30 czerwca br. 



Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych                           
do tegorocznego budżetu zadań - uwzględniający rozpoczęte procedury 
- można uznać za zadawalający.  
Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób 
odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2020. 
Uchwałą Nr 312/2020 z dnia 17 września 2020 r. Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniował informację               
o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za I półrocze 
2020 r. pozytywnie. 

6) Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich  
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 
gminy na 2020 rok; 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków, w ramach funduszu 
sołeckiego, na łączną kwotę 5.217 zł.  
Przesunięcia środków finansowych dokonane zostały na wniosek Kierownika 
Referatu Rolnictwa a związane są z niewykorzystaniem środków 
zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie społeczne                                                    
i Fundusz Pracy dla osób wykonujących prace na umowę zlecenie na 
terenie sołectw Gminy Strzelce Opolskie.  

7) Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  
10 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku                                      
ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 89.568,83 zł, 
co stanowi skutek otrzymanych przez gminę dotacji:  

KWOTA 
DOTACJI 

PLN 

PRZEZNACZENIE 

57.000 środki przeznaczone na sfinansowanie posiłków dla 
osób potrzebujących, zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

10.000 środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów - zgodnie z przepisami ustawy o systemie 
oświaty  

346,83 środki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej 
Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  

22.222 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy      
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                        
ze środków publicznych 

89.568,83 OGÓŁEM 
 



8) Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia    
25 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze 
zmianą dotacji celowych. 

 
KWOTA 

DOTACJI 
(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

4.274,00 środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, 
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej 

21.310,00 środki przeznaczone na realizację świadczenia 
Dobry Start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry Start” 

25.584,00 OGÓŁEM 
 
9) Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia    

28 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy 
na 2020 rok. 
Wprowadzone ww. Zarządzeniem zmiany w planie związane są                               
z bieżącą działalnością oraz uruchomioną procedurą zamykania roku 
budżetowego 2020.  
Przesunięcia środków w tym zakresie dokonane zostały na wniosek 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Referatu 
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Strzelcach Opolskich.  

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
 
 
 
 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM  
W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

19.08.2020  Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom 
Końcowym IX Grupy Zakupowej Energetycznej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego. 

Przedmiot zamówienia - sprzedaż w 2021 roku Odbiorcom 
Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. Prawo 



Energetyczne. Zakres zamówienia - sprzedaż energii 
elektrycznej 386 Odbiorcom Końcowym w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w ilości zgodnej 
z rzeczywistym zapotrzebowaniem.  

Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 493, natomiast 
łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną 
dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi 
ok. 62,4 GWh. 

Do przetargu przystąpiły 3 firmy:  

1. Tauron 
Sprzedaż Sp. z o. o. 21 278 018,47 zł  

2. Energa 
Obrót S.A., 21 783 127,26 zł 

3. Orange 
Energia Sp. z o. o., 22 295 700,71 zł  

Najkorzystniejszą ofertę z ceną 21 278 018,47 (cena obliczona 
na podstawie cen jednostkowych) złożyła firma Tauron 
Sprzedaż Sp. z o. o.  
Zaoferowana cena jednostkowa we wszystkich taryfach 
wynosi 342,06 zł/MWh i jest aż o 14% niższa od obecnie 
obowiązującej. 
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 9 września 
miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą.  

05.08.2020  Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka 
Prawego 21 w Strzelcach Op. – zagospodarowanie terenu. 

Przedmiot zamówienia - zagospodarowanie terenu wokół 
budynku byłej szkoły przy ulicy Marka Prawego w Strzelcach 
Opolskich.  
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę 
drogi p.poż. i dojazdowej do budynku użyteczności 
publicznej z kostki betonowej, ciągów pieszych, miejsc 
postojowych wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia 
ulicznego. 
W postępowaniu udział wzięło 7 firm: 
 

1.HS Bud Sp z o. o., Opole, 455 638,89 zł  
 

2. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BET-BRUK 
Zbigniew Bryś, Lubliniec, 394 779,02 zł 

 

3. Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka, 504 144,64 zł  
 

4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Profectus Sp z o. o., Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski, Niezdrowice, 420 414,64 zł  

 



5. Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola, Kędzierzyn-
Koźle, 795 759,70 zł  

 

6. Globetter Adam Pandel, Czarnocin, 386 746,23 zł 
 

7. SANABUD S.A., Kędzierzyn-Koźle, 485 514,05 zł  
 

Najkorzystniejszą ofertę z ceną 386 746,23 zł przedstawiła 
firma Globetter Adam Pandel.  
Oferta przyjęta została do realizacji – 31 sierpnia podpisana 
została umowa z wykonawcą.  

04.09.2020  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce 
Opolskie. 
       Przedmiot zamówienia - prowadzenie przez okres 
czterech lat kompleksowej obsługi bankowej budżetu 
gminy wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z 
krótkoterminowego kredytu oraz przyjmowaniem wolnych 
środków na lokaty krótkoterminowe. 
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej 
obsługi bankowej budżetu Gminy, w szczególności Gminy 
Strzelce Opolskie, Urzędu Miejskiego, Gminnego Zarządu 
Obsługi Jednostek, Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
Ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Leśnicy,                                    
który zaoferował świadczenie usług bankowych za 
354 214,82 zł (cena obliczona na podstawie cen za 
poszczególne usługi bankowe).  

Oferta przyjęta została do realizacji – podpisanie stosownej 
umowy miało miejsce w dniu 28 września br. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
30.09.2020 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego      

dla OSP Szymiszów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Szymiszów. Pojazd musi być fabrycznie 
nowy (rok produkcji 2019 lub 2020) i spełniać wymagania 
polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.  

14.10.2020  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości  
do 12 500 000 złotych. Przedmiotem zamówienia jest 
udzielenie Gminie Strzelce Opolskie kredytu 
długoterminowego, do łącznej wysokości 12 500 000 zł, 
przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu 



budżetu gminy na rok 2020 i spłatę zaciągniętych 
zobowiązań. 

 
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 
TRYB 

UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

zapytanie 
ofertowe 
 

Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                
dla Gminy Strzelce Opolskie” przyjętego Uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/232/2016 
z dnia 28 grudnia 2016 wraz z opracowaniem 
sprawozdania z realizacji planu. 
Przedmiot zamówienia - aktualizacja bazy danych BEI (Baza 
emisji CO2), opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie oraz 
opracowanie sprawozdania z realizacji obowiązującego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

W postępowaniu złożonych zostało 10 ofert. Oferty 
złożyli:  
 Polska Grupa Konsultingowa S.A., Bydgoszcz, 16.113,00 

zł; 
 Energoekspert Sp. z o. o., Katowice, 54 735,00 zł; 
 Atmoterm S. A., Opole, 48 585,00 zł; 
 Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Czupryn 

Paweł, Ustroń, 35 923,00 zł; 
 CKSP Sp. z o. o., Warszawa, 38 000,00 zł; 
 Energia dla Miast Sp. z o. o., Mikołów, 9 750,00 zł; 

(wykonawca wykluczony)  
 ATsys.pl Sp. z o. o. Sp. K., Katowice, 14 760,00 zł; 
 REFUNDA Sp. z o. o. Sp. K., Wrocław, 36 775,77 zł; 
 Ekolog Sp. z o.o., Poznań, 10 100,00 zł; 

(wykonawca odmówił przystąpienia do zawarcia umowy) 
 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa,  

32 500,00 zł.  
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Ekolog 
sp. z o.o. odmówił przystąpienia do zawarcia umowy, w 
związku z czym wybrany został wykonawca, który złożył 
drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę tj. firma 
ATsys.pl Sp. z o. o. Sp. K. z Katowic, z ceną 14.760 zł.  
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą miało miejsce               
w dniu 20 sierpnia. 

zapytanie 
ofertowe  

Organizacja konferencji w zakresie gospodarki 
odpadami dla 71 gmin województwa opolskiego                            
w ramach projektu: „Kompleksowa kampania 
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie                              



z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwa „Eko-
Logika”. Przedmiot zamówienia dotyczył przygotowania i 
przeprowadzenia konferencji w zakresie gospodarki 
odpadami dla 71 gmin województwa opolskiego, 
zapewnienie cateringu oraz zakupu gadżetów promujących 
konferencję.  
 

W postępowaniu uczestniczyło 14 firm:  
1. Fabryka Wydarzeń Mateusz Macyszyn, 50 000,00 zł  
2. INVENTUM Sp. z o. o., 74 500,00 zł  
3. Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki, 245 500,00 zł  
4. Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA”, 

55 000,00 zł  
5. PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, 61 992,00 zł  
6. Deluxe Event Sp. z o. o., 30 873,00 zł  
7. SPOCO Sp. z o. o., 64 378,00 zł  
8. Sylwia Kotowicz E-XON, 69 313,00 zł  
9. Ibento Sp. z o. o., 49 101,00 zł  

10. PRO-KREATYWNIE Joanna Szpiech, 67 115,00 zł  
11. Spółdzielnia Socjalna B2B, 37 542,00 zł  
12. SUN&MORE Sp. z o. o., 40 496,00 zł  
13. PHIN Consulting Sp. z o. o., 57 095,37 zł  
14. KOJ Adam Koj, 35 301,00 zł.  
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 30 873,00 zł złożyła firma 
Deluxe Event Sp. z o. o.  
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 18 sierpnia 
podpisana została umowa z wybranym wykonawcą.  

zapytanie 
ofertowe 
 

Opracowanie przeglądu/aktualizacji granic i obszaru 
„Aglomeracji Strzelce Opolskie”. 
Przedmiot zamówienia - sporządzenie projektu dokumentacji 
pozwalającej na wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji 
Strzelce Opolskie. 
 

W postępowaniu udział wzięły 3 firmy:  
1. Refunda Sp. z o. o. Sp. k., 44 892,54 zł  
2. „Pectore Eco” Sp. z o. o., 30 750,00 zł  
3. Sweco Consulting Sp. z o. o., 54 120,00 zł. 

 

Najkorzystniejszą ofertę z ceną 30 750,00 zł złożyła firma 
„Pectore Eco” Sp. z o. o. Oferta przyjęta została do 
realizacji – w dniu 21 sierpnia miało miejsce podpisanie 
umowy z wykonawcą.  

zapytanie 
ofertowe 

Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających 
wartość nieruchomości w miejscowościach Strzelce 
Opolskie, Kadłub i Szymiszów, przed i po wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej.  



Przedmiot zamówienia dotyczył sporządzenia 25 operatów 
szacunkowych, określających wartość nieruchomości 
położonych w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub                 
i Szymiszów przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 
W postępowaniu złożona została 1 oferta – oferta firmy 
Wycena Nieruchomości Monika Lubczyńska-Pięk,  
z ceną 20 000 zł. Wykonawca został wykluczony z 
postępowania. Nie spełniał wymaganego warunku 
„doświadczenie zawodowe”, tj. nie wykazał, że 
w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 20 
operatów. 

W związku z tym, iż w postępowaniu nie została złożona 
żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie 
zostało unieważnione.  

 
 

INWESTYCJE  
 

 
ZADANIA W REALIZACJI 

 
 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – prace związane z wymianą                  

lub naprawą oznakowania pionowego prowadzone są w miarę występujących 
potrzeb. Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację 
zadania wynosi 50 000 złotych.  
Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi ok. 43 500 zł. 

 „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania do 80 000 złotych.  
W ramach zadania usuwane są uszkodzenia występujące na gminnych 
chodnikach. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi ok. 49 000 zł. 

 „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla                        
w Strzelcach Opolskich" - opracowanie dokumentacji projektowej”. 
Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej                               
dla przebudowy i rozbudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania 
do warunków zwiększonego ruchu kołowego.  
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł.  
Sporządzono projekty wykonawcze w branży drogowej i elektrycznej, trwa 
opracowywanie projektu odwodnienia drogi oraz projektów podziału 
nieruchomości na potrzeby zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

 „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – opracowano dokumentację 
geologiczną dla planowanych robót oraz przygotowano i odebrano koncepcję 
programowo-przestrzenną inwestycji.  
Umowna wartość zadania wynosi 98 400,00 zł. 
Prowadzone są prace geodezyjne nad podziałami działek na potrzeby 
Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, opracowane zostały projekty 



organizacji ruchu. Dokumentacja projektowa została przedstawiona do 
uzgodnienia: 
- SWiK Sp. z o.o. - w zakresie odprowadzenia wód opadowych (wynikła 

konieczność przebudowy wodociągu pomiędzy ul. Krakowską a Chopina 
i opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej), 

- Tauron Nowe Technologie - w zakresie nieczynnego oświetlenia 
ulicznego (operator odmówił bez podania konkretnych przyczyn 
uzgodnienia projektu usunięcia kolizji planowanej drogi  
z NIEUŻYWANYMI sieciami oświetleniowymi 

 „Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”                       
- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej 
zakresem ścieżkę w małym parku od ulicy Blokowej do mostku.  
Wartość zadania wynosi 25 584,00 zł. 

 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21                   
w Strzelcach Opolskich” – inwestycja składa się z następujących części: 
1) adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby Gminy Strzelce 

Opolskie – zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy 
Strzelce Opolskie – 1 968 307,80 zł 

2) adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby biblioteki 
w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – 
połączenie tradycji z nowoczesnością” – zadanie finansowane 
ze środków Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy dofinansowaniu z budżetu 
państwa (program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) 
– 2 235 436,61 zł. 

Na piętrze I i II trwają roboty wykończeniowe (malowanie pomieszczeń i 
korytarzy oraz sanitariatów, trwa układanie glazury w pomieszczeniach 
socjalnych). Na parterze dobiega końca obudowa kanałów 
wentylacyjnych, przeprowadzono renowację drzwi zewnętrznych, trwa 
renowacja drzwi ze środkowej klatki schodowej na korytarz. 
Prowadzone są roboty posadzkarskie. Na poddaszu trwa układanie 
przewodów wentylacyjnych. Przeprowadzono również renowację 
witraży. 

 „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21                   
w Strzelcach Opolskich – zagospodarowanie terenu” – zadanie obejmuje: 
- wykonanie drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi oraz 

koniecznymi rozbiórkami istniejących obiektów, 
- wykonanie oświetlenia terenu wokół budynku byłej szkoły, w szczególności 

ww. drogi oraz miejsc postojowych. 
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zamówienia udzielono 
firmie Globetter Adam Pandel 47-150 Czarnocin ul. Wiejska 41.  
Wartość zamówienia wynosi 386 746,23 zł. 

 „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich – 
opracowanie dokumentacji projektowej” – dokumentacja techniczna 
obejmuje odcinek wzdłuż ul. Brzezińskiej od jej skrzyżowania z ul. Celną                  
do skrzyżowania z ul. Ujazdowską.  
Dokumentacja techniczna opracowana zostanie za cenę 11 685,00 zł.  



 „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie 
dokumentacji projektowej” – wartość zadania wynosi 30 750 złotych. 

 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – wykonawcą zadania jest firma 
GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska.  
Wartość zadania została ustalona na kwotę 149 445 zł.  
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych                             
na działce nr 230/91 w Strzelcach Opolskich. Budynki cztero-kondygnacyjne 
– jeden budynek podpiwniczony, drugi z garażami na kondygnacji 
podziemnej. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej w przedziale od 50 
do 75 m². 

Realizacja zamówienia obejmuje: 
 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, 
 sporządzenie projektów  budowlanych  
 wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 „Poprawa odwodnienia ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich”                               

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wynosi 
8 800 zł. 

 „Przeglądy okresowe dróg”- zadanie obejmuje wykonanie przeglądu 
rocznego dróg gminnych.  
Realizatorem zadania jest Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa 
Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy.  
Umowna wartość zadania wynosi 28 387,17 złotych. 

 „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce 
Opolskie – odmulanie rowów” – wykonawcą zadania jest firma Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  
Umowna wartość zadania wynosi 42 100 złotych. 

 „Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w Kadłubie Piecu” zadanie                 
w ramach funduszu sołeckiego wykona firma Usługi Ogólnobudowlane Jan 
Ploch z Kadłuba za kwotę 19 800,00 złotych. 

 „Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO”                      
w Dziewkowicach” – zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego budżetu 
Obywatelskiego, którego zakres obejmuje wykonanie I etapu oświetlenia 
boiska w Dziewkowicach (2 słupy z oprawami).  
Wykonawcą przedsięwzięcia jest EL-Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Wartość zadania wyniesie 43 500,00 zł. 

 „Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. 
Budowlanych do ul. Sienkiewicza) – opracowanie dokumentacji 
projektowej”. 
Opracowanie będzie obejmować odcinek ul. Moniuszki od jej skrzyżowania 
z ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Uwzględni remont 
nawierzchni, nowe miejsca postojowe i modernizację oświetlenia oraz 



odwodnienia. Autorem opracowania będzie firma „Architektura i Projekty” 
Damian Bejton z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.  
Wartość zamówienia wyniesie 31 980,00 złotych. 

 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich 
(odcinek drogi - ul. Przyjaznej do granicy z gminą Ujazd) – opracowanie 
dokumentacji technicznej”. 
Dokumentacja techniczna będzie obejmować odcinek od Parku Miejskiego 
(od ul. Przyjaznej) do granicy z Gminą Ujazd.  
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła firma Projektowanie 
Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga  z Rudy Śląskiej.  
Wartość zamówienia wynosi 22 140,00 złotych. 

 „Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej                          
w Szymiszowie Osiedlu” – jest to drugi etap zadania realizowanego w 
ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego a także środków Sołectwa 
Szymiszów Osiedle. Wykonawcą robót jest firma GLOBETTER Adam 
Pandel z Czarnocina.  
Wartość zadania wynosi 51 137,01 zł. 

 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 
 „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg” – dostawy tłucznia. 

Dostarczono do sołectw kruszywo o wartości 140 000 złotych.  
Zadanie zrealizowała firma PHU „BEN-BUD” Beniamin Hurek z Suchej. 

 „Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny                 
w Szymiszowie Osiedlu” - w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej. Zadanie wykonał Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław 
Kostyra  z Szymiszowa za kwotę 3 600,00 zł.  

 „Budowa oświetlenia ul Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. 
Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego)” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej – zadanie wykonał Zakład Usług Inwestycyjnych 
Mirosław Kostyra z Szymiszowa za kwotę 3 600,00 zł.  

 „Oświetlenie ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej” - w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego wykonał Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra 
z Szymiszowa za kwotę 3 600 złotych. 

 „Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego wykonało Biuro Inżynierskie Marcin Smardz z Opola  
za kwotę 3 444 złotych. 

 „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach – opracowanie 
dokumentacji projektowej” – zadanie zrealizował Zakład Projektowania                      
i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk ze Strzelec Opolskich                   
za kwotę 5 535 złotych. 

 „Budowa oświetlenia skrzyżowania na odcinku Kalinowice-Dolna Lipa” 
- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie wykonał Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra                                  
z Szymiszowa za kwotę 3 400 złotych. 



 „Przebudowa ul. Różanej w Suchej” – w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej, której autorem jest Biuro Rachunkowo-
Projektowe GROSIK z Otmic. Wartość zadania wynosi 4 029,48 zł. 

 „Remont drogi gminnej łączącej Gminę Strzelce Opolskie z Gminą 
Izbicko – etap II” – w ramach zadania utwardzona została droga gruntowa 
na długości 415mb.  
Wykonawcą robót, których wartość wyniosła 50 000 złotych było PHU „BEN-
BUD” Beniamin Hurek z Suchej. 

 „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wartość 
wykonanych robót wynosi 430 000 złotych.  
Wykonawca zdania była RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Ostatni etap zadania obejmował wykonanie remontów cząstkowych ulic: 
Lipowej w Brzezinie, ul. Okrężnej w Strzelcach Opolskich,  ul. Budowlanych 
obok ogródków działkowych, ul 1 go Maja – wjazd do firmy BRAMPOL,                      
ul. Brzezińskiej na Mokrych Łanach, ul. Ciepłowniczej, ul. Żwirki i Wigury, 
ul. Parkowa bocznej w Strzelcach Opolskich, w Szymiszowie Wsi wjazd                   
do przedszkola i wjazd do składu węgla przy ul. Małej, w Błotnicy Strzeleckiej     
ul. Parkowej. 

 „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Osieku” – wykonawcą robót była Spółka 
OLS z Lublińca. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 32 637,68 zł.  
Zadanie obejmowało odcinek drogi na długości 140 m i szerokości 3,4 m. 

 „Przebudowa ul. Karola Miarki w Szymiszowie” – wykonawcą robót była 
spółka OLS z Lublińca. Wartość wykonanych robót wynosi 48 188,02 zł.  
W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia ul. Karola Miarki                                  
na długości 170 m i średniej szerokości 4,5 m. 

 

FUNDUSZE POMOCOWE  
 

 
 W dniu 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Opolski przekazał Gminie Strzelce 

Opolskie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                
w wysokości 2 499 598,00zł. Środki Funduszu mają służyć pobudzeniu 
gospodarki lokalnej w zakresie inwestycji, można je przeznaczyć na 
niezbędne działania lokalne. Źródłem finansowania jest Fundusz 
COVID-19.  Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, minimalna wartość kosztorysowa 
inwestycji finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których 
mowa wyżej,     nie może być niższa niż 400 tys. zł.  
Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. 
 Środki można wydatkować do końca 2022 r.  

Jednocześnie w konkursie w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych Gmina Strzelce Opolskie złożyła 2 wnioski: 
 Budowa II etapu Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu  (CRWiS)                        

w Strzelcach Op.  
Przedmiotem inwestycji jest budowa II etapu Centrum Rekreacji Wodnej 
i Sportu  (CRWIS) w Strzelcach Op.  



Rozbudowa obiektu powstałego w 2012r oraz rozszerzenie oferty o część 
rekreacyjną w tym: basen rekreacyjny, wodny plac zabaw jest czynnikiem 
pozwalającym przyciągnąć klienta z całego województwa.   
W II etapie przewidziano także budowę strefy SPA oraz części 
rehabilitacyjnej dla szpitala powiatowego.  
Powierzchnia całkowita II Etapu: 2330,91m2 w tym użytkowa:2069 m2.  
Inwestycja posiada niezbędne pozwolenia i dokumentację i jest gotowa 
do natychmiastowej realizacji. Koszt całkowity 15 mln zł, z czego 
wnioskowane wsparcie w ramach FIL 9 mln zł. Planowana realizacja 
już w 2021r. 

 Przebudowa stadionu (kat.V) z dostosowaniem do wybranych 
dyscyplin lekkoatletycznych oraz budowa oświetlenia treningowego 
w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stadionu miejskiego                        
z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych                                      
wraz z  budową oświetlenia treningowego. 
Powierzchnia całkowita inwestycji 20 800m2.  
W zakresie przewidziano przebudowę boiska piłkarskiego, z trawy 
naturalnej, 6 torowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia, skok wzwyż, w dal, 
rzutnia oszczepem i kulą), remont zalecza o pow. powyżej 150m2, 
rozbudowa trybun z 800 na 1500 osób, zakup sprzętu informacyjnego. 
Inwestycja posiada niezbędne pozwolenia i dokumentację i jest gotowa 
do natychmiastowej realizacji. Koszt całkowity 5 mln zł, z czego 
wnioskowane wsparcie w ramach FIL 3 mln zł. Planowana realizacja 
już w 2021r. 

 Dobiegają końca prace w zakresie ustalania wysokości budżetu Unii 
Europejskiej do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 
Fundusze Unii Europejskiej mają służyć następującym celom: 
CP 1 Bardziej inteligentna Europa 
CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa 
CP 3 Lepiej połączona Europa  
CP 4 Europa o silnymi wymiarze społecznym 
CP 5 Europa bliżej obywateli  
Beneficjenci o środki w ww. zakresie mogą ubiegać się wyłącznie w trybie 

konkursowym. 
Innym istotnym narzędziem terytorialnym służącym realizacji 

kompleksowych partnerskich projektów, będzie formuła 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zaplanowane zostały 
na obszarach obecnie istniejących subregionów i która pozwoli na 
realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. 

W związku z powyższym Zarząd Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego wystąpił do Gminy Strzelce Opolskie o dokonanie analizy 
potrzeb i ujęcie w swoich strategiach obszarów, w których gmina zamierza 
realizować projekty unijne, w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, 
jak również przygotowanie listy projektów. 

 



Mając na uwadze powyższe, przygotowana została propozycja 
projektów inwestycyjnych i miękkich zgłaszanych przez samorząd 
gminy Strzelce Opolskie, które mogą po weryfikacji stanowić projekty 
pozakonkursowe ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. 
Łączna wartość projektów to 67.120.000 zł. 

Jutro - 30 września w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu 
odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin – członków Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, celem powiązania i zespolenia w całość 
propozycji projektów  w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

 
 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
08.07.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach                 
przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej działką nr 112/1  
z mapy 2 o pow. 0,3751ha.  
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-
usługowym o pow. użytkowej 258,32m² oraz budynkiem 
gospodarczym.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, teren, na którym położona jest działka                         
nr 112/1 oznaczony jest jako teren zabudowy usługowej 
(usługi komercyjne i bytowe).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400.000 zł. 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest                   
od podatku VAT. W oznaczonym terminie wskazanym w 
ogłoszeniu nie zostało wpłacone żadne wadium - z uwagi na 
brak osób chętnych do nabycia nieruchomości przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 
     Kolejny – II przetarg na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości na dotychczasowych warunkach, z ceną 
wywoławczą 400.000 zł ogłoszony został na dzień                         
30 września.  

02.09.2020  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 
gminnych położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej. 

 

lp.  nr działki, z mapy 
powierzchnia 

cena wywoławcza 
netto 

1. 985/19 z mapy 3 54.000 zł 



pow. 0,0908 ha 
 

2.  985/20 z mapy 3 
pow. 0,0893 ha 

53.000 zł. 

 
Ustalony w przetargu nabywca będzie miał obowiązek 
zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej                               
o należny podatek VAT w stawce 23%. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.  
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż ww. działek ogłoszony został kolejny – III 
ustny przetarg nieograniczony na dotychczasowych 
warunkach, z cenami wywoławczymi wynoszącymi 
odpowiednio: dla działki nr 985/19 - 54.000 zł netto                              
i dla działki nr 985/20 - 53.000 zł netto. Przetarg ten 
odbędzie się w dniu 3 listopada br.  

03.09.2020 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej, obejmującej działkę 
nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha. 
Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym 
budynkiem nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 
wysokości posadowionym poniżej poziomu gruntu                            
oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona 
jest nieruchomość oznaczony jest jako teren zabudowy 
usługowej (przeznaczenie podstawowe - usługi 
nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej, parkingi 
terenowe i wielopoziomowe podziemne  i nadziemne).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400.000 zł.  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów                     
i usług, wyznaczona do sprzedaży nieruchomość zwolniona 
jest z podatku VAT, gdyż od pierwszego zasiedlenia                                 
do jej sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 2 lata.  
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium                 
w wymaganej wysokości wpłacili: 

1.CITY -SAT Gordzielik Sp. ze Strzelec Opolskich 
2.Adam Zając z Dąbrowy Górniczej. 
Ww. nie przystąpili jednak do przetargu, w związku z czym 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
 



Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny - II 
ustny przetarg nieograniczony z zachowaniem 
dotychczasowej ceny wywoławczej w wys. 400.000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada br. 

08.09.2020 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, 
obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka położona jest na terenie oznaczonym w części jako 
zabudowa mieszkalno-usługowa i w części jako zieleń 
urządzona mająca stanowić zieleńce przyuliczne.  
Na działce nr 411/6 ustanowiona została odpłatna i na czas 
nieoznaczony służebność drogi koniecznej na rzecz 
każdoczesnych właścicieli lub posiadaczy działek nr 412, nr 
411/1 i nr 411/3. Z uwagi na fakt, że służebność ustanowiona 
została na znacznej części działki nr 411/6, to korzystanie z 
niej w sposób racjonalny i samodzielny jest niemożliwe. 
Dlatego przetarg został ograniczony do właścicieli 
sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 412, nr 
411/1 i nr 411/3, gdyż jedynie właściciele tych działek 
korzystają z tej nieruchomości gminnej.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33.500zł 
(+23% VAT). Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem 
nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Kolejny - II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż ww. 
nieruchomości, z ceną wywoławczą obniżoną do 30.000 zł 
ogłoszony został na 5 listopada br.  

10.09.2020 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działek 
gminnych położonych w Strzelcach Opolskich                             
przy ul. Kolejowej, oznaczonych nr 260/2 i nr 266/9 z mapy 
2 o ogólnej pow. 0,0890ha.  
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce 
Opolskie – w rejonie ulicy Szpitalnej”, wyznaczone do 
sprzedaży działki znajdują się na terenie oznaczonym jako 
tereny użytków zielonych (przez co rozumie się 
nieurządzone tereny zieleni, stanowiące cześć ekosystemu 
wodno-łąkowego, z ciągami i kępami zadrzewień i 
zakrzewień), a także strefę wolną od zabudowy, 
stanowiącą zabezpieczenie przed negatywnym wpływem 
linii kolejowej na środowisko.  
Z uwagi na fakt, że działki nie posiadają bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, to korzystanie z nich                            
w sposób racjonalny i samodzielny jest niemożliwe. Dlatego 
przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich 



nieruchomości stanowiących działki nr 263/2, nr 266/10, nr 
261, nr 266/15 i nr 259/2.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000zł.  
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT                                 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.                              
o podatku od towarów i usług.  
Do przetargu przystąpili mieszkańcy sąsiednich 
nieruchomości, którzy w wyniku przeprowadzonej licytacji 
uznani zostali za nabywców nieruchomości za cenę 15.200 
zł. 

 
PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH/GARAŻY 

16 września przeprowadzone zostały przetargi  
 I ustny przetarg ograniczony na najem na czas nieoznaczony garażu                    

(o pow. użytkowej 21,82m2) położonego przy ul. B. Chrobrego 3A                             
w Strzelcach Opolskich;Przetarg ograniczony był do właścicieli i najemców 
lokali zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 3, 3A i 
5A    w Strzelcach Opolskich.   
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 wynosiła 5,50zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem, przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Na najem garażu ogłoszony został I ustny przetarg nieograniczony, 
ze stawką czynszu wywoławczego za 1m2 powierzchni w wysokości 
5,50zł + 23%VAT.  
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października br.  

 IV ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu 
użytkowego (lokal składający się z 3 pomieszczeń o pow.  użytkowej 
94,66m2) położonego przy ul. Wojska Polskiego 6/1 w Strzelcach 
Opolskich. W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-
usługowa, niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem 
sprzedaży odzieży używanej i salonów gier. 
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 wynosiła 20zł + 23% VAT. 
Do przetargu przystąpił Pan Kazimierz Ogórek, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą P.P.H.U FALA z siedzibą przy ul. ks. Hugona 
Kołłątaja 6/1 w Opolu.  
Ww. uznany został za najemcę ww. lokalu z miesięczną stawką czynszu 
za 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości 20,50zł + 23% VAT.  
W lokalu zamierza prowadzić działalność gospodarczą związaną                          
z handlem artykułami skórzanymi – odzież, kożuchy, galanteria 
skórzana. 

 Wynikiem negatywnym zakończyły się przeprowadzone 25 września                     
I przetargi ustne nieograniczone na najem, z przeznaczeniem na cele 
usługowe lokali użytkowych położonych na parterze budynku                           
przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich. 
Przedmiotem przetargów były lokale: 
 



 lokal użytkowy nr 4 o ogólnej powierzchni użytkowej 24,50m2                   
(w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,15m2). Dostęp do wc 
zapewniony jest w holu budynku 

 lokal użytkowy nr 5 o ogólnej powierzchni użytkowej 127,42m2     
(w tym pomieszczenie socjalne i wc dla personelu o pow. 7,01m2 , 
pomieszczenie z węzłem sanitarnym   i szatnią dla kobiet o pow. 18,45m2, 
pomieszczenie z węzłem sanitarnym i szatnią dla mężczyzn o pow. 
18,28m2 oraz korytarz o pow. 6,11m2) 

 lokal użytkowy nr 6 o ogólnej powierzchni użytkowej 45,36m2                    
(w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,11m2 , wc o pow. 5,69m2                     
i korytarz o pow. 4,20m2) 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej                     
w przypadku każdego z lokali wynosiła 18zł + 23% VAT. 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami, charakter działalności prowadzonej                    
w lokalach powinien nawiązywać do funkcji pływalni „STRZELEC” 
zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu oraz usług z zakresu 
poprawy stanu zdrowia i urody.  
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem, przetargi zakończyły się 
wynikiem negatywnym. Na najem wymienionych lokali ogłoszone 
zostaną II przetargi ustne nieograniczone, ze stawką czynszu w 
wysokości 15zł/m2. 
Najem lokali nastąpi w istniejącym stanie technicznym.  
Z osobą wyłonioną w drodze przetargu, jako Najemcą nieruchomości, 
zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas oznaczony – tj. 20 lat.  

 
 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

 W dniach od 7 września 2020 r. do 5 października 2020 r. w siedzibie 
urzędu w godz. od 900 do 1400 oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  
(pod adresem www.bip.strzelceopolskie.pl.) wyłożony jest do publicznego 
wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu studium można wnosić w 
nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26 października 2020 r. 

 

INICJATYWY GOSPODARCZE  
 
 17 września odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-

Gminnego „Jedź z Nami”. 
Głównym punktem obrad była kwestia rozszerzenia listy Członków 
Związku o: Gogolin, Krapkowice i Zdzieszowice.  
Argumentem przemawiającym za przyjęciem ww. gmin do Związku jest fakt, 
że nasz operator transportu publicznego – strzelecki PKS jest również 
głównym przewoźnikiem na obszarze wspomnianych gmin.  



Analiza skutków finansowych poszerzenia Związku o ww. gminy wykazała, iż 
operacja taka nie zwiększy kosztów dla gmin założycieli związku.  
Zgromadzenie Związku „Jedź z Nami” jednogłośnie przegłosowało 
uchwałę o zmianie Statutu Związku, umożliwiającą przyjęcie                                   
do niego nowych członków. Innym punktem obrad była zmiana budżetu 
Związku „Jedź  z Nami”, związana z pozyskaniem przez związek 
dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Dofinansowanie przewozów na terenie naszego powiatu 
osiągnęło  w roku bieżącym poziom około 1,8 mln złotych.  

 2-4 września w Katowicach odbywał się doroczny Europejski Kongres 
Gospodarczy.  
Oprócz śledzenia wydarzeń kongresu on-line, w dniu 3 września kierownik 
Henryk Czempiel wziął osobisty udział w konferencjach na temat warunków 
dla inwestorów w Polsce oraz na temat perspektyw branży motoryzacyjnej.  

 

GOSPODARKA ODPADAMI  
 
 Kontynuowana była realizacja zadań w ramach projektu                                            

pn. „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce 
Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-
Logika”: 

 na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie, przy ścieżce 
edukacyjnej, została zamontowana tablica interaktywna.  
Tablica jest uzupełnieniem i zarazem sprawdzeniem wiedzy zdobytej 
dzięki pozostałym 10 tablicom poświęconym gminnemu systemowi 
gospodarki odpadami jakie znajdują się na ścieżce edukacyjnej.  
Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy odwiedzający Punkt                     
EKO BOX; 

 aby uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi                     
i młodzieżą szkolną na terenie PSZOK, zostało zlecone 
przygotowanie konspektów (scenariuszy) takich 
zajęć, uwzględniających zagadnienia z zakresu gospodarki 
odpadami, selektywnej zbiórki odpadów i ochrony środowiska.  
Scenariusze zostały przygotowane dla 3 grup wiekowych (przedszkola, 
klasy I-III, klasy IV-VIII szkół podstawowych).  

 powstał także spot promujący Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie, edukujący                          
w zakresie jego znaczenia w efektywnym systemowym gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi oraz prawidłowego postępowania z odpadami 
problemowymi. W nagraniu poruszony został problem podrzucania 
odpadów wielkogabarytowych przy nieruchomościach 
wielolokalowych. Spot udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl, na 
Facebook oraz był emitowany w telewizji kablowej CITY SAT Gordzielik.  

 



Trzy wyżej wymienione zadania to ostatnie z zadań zrealizowanych                   
w ramach projektu pn. „Kompleksowa kampania informacyjno-
edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania 
odpadami pod nazwą „Eko-Logika”” 
Koszt ich realizacji wyniósł 16 500,00 zł. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

 W dniu 15 września w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się 
Konferencja z zakresu gospodarki odpadami dla 71 Gmin Województwa 
Opolskiego.  
Adresowana do samorządowców konferencja była zwieńczeniem 
trwającej trzy lata kampanii informacyjno – edukacyjnej z zakresu 
gospodarowania odpadami „Eko-Logika”. 
Zaproszeni zostali włodarze i pracownicy Gmin Województwa 
Opolskiego oraz radni Gminy Strzelce Opolskie. W konferencji wzięło 
udział ponad 80 uczestników. W trakcie konferencji przedstawiono tematy 
związane z gospodarką odpadami jak również zakres realizacji 
programu Projekt pod nazwą „Eko-Logika” obejmował różnorodne 
działania, adresowane w zasadzie do każdej grupy wiekowej: 
 powstał m.in. film edukacyjny „Komu śmiecisz? Śmieć przykładem!”, w 

przystępny i dowcipny sposób tłumaczący ideę gospodarowania 
odpadami; 

 w konkursie plastycznym zaproponowanym mieszkańcom do wygrania 
było aż 100 kompostowników; 

 do każdego domu jednorodzinnego oraz mieszkania zawitali eko-
edukatorzy z materiałami informacyjnymi dot. zmian w gospodarce 
odpadami; 

 w każdym przedszkolu, szkołach podstawowych i szkołach średnich 
odbywały się lekcje edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież 
zdobywały wiedzę o podstawowych zasadach segregacji odpadów                  
oraz możliwości ich ponownego wykorzystania w codziennym życiu; 

 do prawidłowej segregacji odpadów od najmłodszych lat zachęcać mają 
ustawione przy przedszkolach kolorowe kosze – kredki; 

 by ułatwić odpowiedzialne postępowanie z drobnymi elektroodpadami, 
takimi jak: żarówki, baterie, ładowarki, telefony i stare płyty CD powstały 
trzy Miejskie Punkty Elektroodpadów; 

 powstała bardzo oczekiwana i potrzebna sieć czujników monitorujących 
stan jakości powietrza w gminie Strzelce Opolskie. 

Konferencja stanowiła okazję do wymiany pomysłów i doświadczeń w 
zakresie gospodarowania odpadami w gminach naszego powiatu.  
W drugiej części konferencji dr hab. inż Tomasz Ciesielczuk w swojej prelekcji 
odpowiadał na pytanie „Indywidualne i zawodowe kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych - czy to ma sens?”, a zmiany legislacyjne w prawie 
gospodarowania odpadami przedstawiła radca prawny Katarzyna Skiba-
Kuraszkiewicz.  



Konferencję kończył panel dyskusyjny dotyczący realizacji przez JST 
wsparcia zmian nawyków konsumenckich.  

 Końca dobiegają prace budowlane na dwóch obiektach handlowych 
powstających w naszym mieście.  
Ich otwarcie planowane jest na przełom października i listopada.  
Na terenach znajdujących się między ulicami Marka Prawego i Plac Targowy, 
firma Premium Park 40 Sp. z o.o., Sp. k., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 
Warszawa buduje Park Handlowy- Premium Park, w którym mieszkańcy 
znajdą sklepy z artykułami takich branż jak odzież, odzież sportowa,                          
art. codziennego użytku, elektronika czy kosmetyki.  
W ramach inwestycji powstanie 180 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 
wybrukowane zostało przejście z ulicy Marka Prawego na Plac Targowy, 
wykonano zjazdy od strony Marka Prawego oraz Plac Targowy jak również 
wymieniono kostkę brukową na chodnikach przy obu zjazdach.  
Remontu doczekał się również zielony budynek „Rolnika”, którego fasada 
wymagała natychmiastowej  regeneracji. Na terenie „miasteczka ruchu” na 
skrzyżowaniu ulic Stanisława Moniuszki oraz ulicy Budowlanych 
firma   STRZELCE PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 
/ 1, 53-030 Wrocław, kończy budowę parku handlowego w którym swoje 
miejsce zajmą między innymi takie branże jak art. dziecięce, odzieżowe, 
elektroniczne, kosmetyczne, obuwnicze, księgarskie, czy muzyczne.  
W ramach inwestycji wykonany zostanie parking na 145 samochodów. 
Ponadto wykonany zostanie remont ul. Budowlanych na odcinku od ul. 
Moniuszki do ul. Stawowej. Poza wymianą nawierzchni, wykonane zostanie 
nowe odwodnienie, oświetlenie uliczne wraz z oznakowaniem oraz chodnik. 

 Kontynuowana jest realizacja programu „Oddychaj bez smogu”. 
Na dzień 24 września do programu złożonych zostało                                                   
47 wniosków, z czego 5 jest w trakcie oceny.  
Na chwilę obecną wypłacono w ramach dotacji łącznie ponad 68 000 zł.  

 Zakończono realizację zadania dotyczącego usuwania z terenu Gminy 
Strzelce Opolskie wyrobów zawierających azbest.  
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pozbyliśmy się kolejnych 36 ton tego 
niebezpiecznego materiału, usuwając go z terenu 34 nieruchomości.  
Całkowity koszt zadania wyniósł 21 930,15 zł, z czego 70%, tj. 15 351 zł, 
stanowiło dofinansowanie, a 30% udział środków własnych osób,                       
u których unieszkodliwiane były wyroby zawierające azbest. 
Zadanie w imieniu Gminy Strzelce Opolskie realizowane było w lipcu                           
i sierpniu przez, wyłonioną w drodze przetargu, spółkę Logistyka Odpadów 
Azbestowych z Bielska Białej. 

 Na terenie miasta i gminy prowadzone są prace w zakresie pielęgnacji 
zieleni oraz prace porządkowe 
 Zakończono drugie koszenie trawników w zabytkowych parkach                              

w Kalinowicach oraz Błotnicy Strzeleckiej.  
 



 Na bieżąco trwają prace na terenie parku Rybaczówka polegające na 
uzupełnianiu wypadów, jakie zweryfikowano podczas przeglądu 
gwarancyjnego w dniu 3.09.2020 r. Gwarant jest zobowiązany dosadzić 
brakujące byliny w 66 kwaterach. Braki zostaną uzupełnione do końca 
października 2020 r. 

 Zakończono przegląd drzewostanu gminnego będącego w zarządzie Ref. 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Wynikiem prac jest wytypowanie 18 sztuk drzew, w koronie których należy 
wykonać cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu posuszu oraz 
redukcji korony, 202 sztuki drzew do wycinki oraz 17 sztuk wywrotów, 
wykrotów i złomów do uprzątnięcia. 

 W dniu 15 września zakończono II etap koszenia poboczy dróg na terenie 
Miasta i Gminy Strzelce Opolskie. 

 Zlecono wykonanie cięcia drzew wrastających w skrajnię ulicy Strzeleckiej 
w Szymiszowie oraz ulicy Czereśniowej w Strzelcach Opolskich. 

 Zwrócono się do Starostwa o wydanie zgody na usunięcie 7 szt. uschłych 
drzew w Kalinowie oraz zaplanowano wycinkę 2 szt. drzew w Błotnicy 
Strzeleckiej. 

 

ROLNICTWO 
 

 
 W dniu 30 września br. w Kadłubie odbędzie się uroczyste 

podsumowanie oraz oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Piękna 
Wieś Opolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego.  
Kandydatami do tytułów w kategorii „Najlepszy projekt” jest Kadłubska 
Zagroda zrealizowany przez sołectwo Kadłub-Wieś oraz w kategorii 
„Najpiękniejsza Wieś” sołectwo Grodzisko.  
Prezentacje, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia wypadły bardzo 
obiecująco i mamy nadzieje na wysokie lokaty naszych reprezentantów.  

 Od 1 września do końca listopada trwa Powszechny Spis Rolny 2020. 
Gminne Biuro Spisowe w Strzelcach Opolskich mieści się w biurze Referatu 
Rolnictwa przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Opolskich, tam też jest 
możliwość dokonania samospisu na stanowisku komputerowym.   
Trwa również intensywna kampania informacyjna dotyczącą Spisu, której 
głównym celem jest zachęcenie rolników do spisania się przez Internet. Hasło 
przewodnie kampanii brzmi: „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”. 
W gminie Strzelce Opolskie jest 604 punktów, które muszą zostać 
spisane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Na razie spisało 
się ok. 6% rolników. Mamy nadzieję, że z końcem miesiąca, po zakończeniu 
intensywnych prac polowych frekwencja znacząco wzrośnie.  
Z dużym prawdopodobieństwem przeszkoleni wcześniej rachmistrzowie nie 
wyjdą w teren, gdyż oprócz formy samospisu przez internet, alernatywą 
będzie spisanie przez rachmistrza telefonicznie. 

 
 



 Trwa intensywna realizacja zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej. 
W sierpniu i wrześniu zrealizowano zadania dotyczące: 
 odnowienie miasteczka ruchu drogowego w Szymiszowie-Osiedlu, 

zorganizowano również piknik z konkursem w tematyce bezpieczeństwa;  
 dofinansowano obchody jubileuszu 90-lecia szkoły w Rozmierce. 

Uroczyste obchody 90-lecia Szkoły pod hasłem: „Pamięć Łączy 
Pokolenia – Spotkanie Pokoleń” odbyły się w dniu 4 września.  

   

 utwardzono teren przy budynku świetlicy i OSP Osiek,  
 wyremontowano pomieszczenie kuchenne w budynku OSP 

Rozmierz  
 odnowiono pomieszczenie w budynku sołeckim w Rożniątowie.  
Równolegle zbierane są kolejne propozycje z pozostałych sołectw,               
aby w razie naborów wniosków na kolejny rok, były już przygotowane 
stosowne zgłoszenia.  

 Do końca września na terenie całej gminy odbywają się zebrania 
sołeckie. Ma to związek z koniecznością podjęcia uchwał i złożenia 
wniosku w sprawie podziału środków w ramach funduszu sołeckiego    
na 2021 rok.   W części sołectw, w których nie odbyły się zebrania w okresie 
zimowo-wiosennym, również sołtysi składają sprawozdania za 2019 rok                                      
oraz z realizacji budżetu w roku 2020.  
Zebrania odbywające się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego są 
okazją do spotkania się mieszkańców sołectw w szerszym gronie                               
i omówienia ich wniosków i problemów bieżących. 
W roku 2021 największe sołectwa naszej gminy otrzymają do dyspozycji 
kwotę bliską 44 tys. zł, a najmniejsze 13 tys. zł.  
Łączna kwota funduszu sołeckiego na 2021 rok wyniesie 854 133,12 zł. 
 

 

OŚWIATA 
 
 27 sierpnia w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się gminna 

inauguracja roku szkolnego 2020/2021. 
Przedstawiciele gminy, oświaty, a także rodzice i uczniowie spotkali się, 
by kończąc poprzedni rok szkolny, jednocześnie zainaugurować nowy. 
Nagrodzono laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych. Wyróżniono także ich nauczycieli.  
Pożegnano nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 
odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne.  
Nie zabrakło podziękowań dla szkół, które osiągnęły najwyższe wyniki 
w egzaminie ósmoklasisty, czyli: ZPO Dziewkowice, PSP 7,                              
ZPO Kadłub i ZPO Kalinowice.  

 Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
kalendarzem, 1 września 2020 roku nastąpiło rozpoczęcie roku nowego 
szkolnego 2020/2021: 



 w 10 szkołach podstawowych, w 119 oddziałach uczy się 2174 
uczniów; 

 w 13 przedszkolach publicznych wraz z oddziałami zamiejscowymi 
działa 47 oddziałów, do których uczęszcza 1.064 dzieci, 

 w żłobku działa 6 oddziałów, do których przyjęto 116 dzieci.  
Szkoły, zgodnie z zaleceniami ministerstwa edukacji jak i służb 
sanitarnych, powróciły do nauczania stacjonarnego, ale na placówki 
nałożono szereg wymogów związanych z zagwarantowaniem 
bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. W ramach zabezpieczenia 
przeciwepidemicznego w szkołach rozmieszczono wszelkie informacje 
na temat zachowania się zgodnie   z wytycznymi GIS.  
Dla wiedzy rodziców, szkolne procedury zostały umieszczone na                         
e – dziennikach, szkolnych stronach internetowych, gazetkach 
ściennych i drzwiach wejściowych do jednostek.  
Dyrektorzy szkół zdecydowali się na przydzielenie stałych sal 
lekcyjnych uczniom, którzy będą zostawać na przerwach pod opieką 
nauczyciela w klasie albo wyłącznie z nim wychodzić na zewnątrz. 
Wobec nieprzewidywalności rozwoju wypadków, dyrektorzy 
strzeleckich szkół wprowadzili w placówkach elastyczny czas przerw 
oraz zwiększyli ilość przerw obiadowych. 
W razie konieczności nasze szkoły są przygotowane do nauczania                         
w formie hybrydowej. Placówki są wyposażone w stosowny sprzęt 
multimedialny umożliwiający prowadzenie zajęć łączonych, czyli nauki                            
w klasie z nauką zdalną. Podstawowym jednak elementem zniwelowania 
zagrożenia koronawirusem jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
przeciwepidemicznego.  
Koszty zakupu środków wymaganych przez służby sanitarne: środków 
czystości, płynów dezynfekcyjnych, termometrów, środków higieny 
osobistej wyniosły do sierpnia prawie 150 tysięcy złotych.  
W całym roku 2019 podobne zakupy pochłonęły nieco ponad połowę tej 
kwoty. 

 Z początkiem września rozpoczęto działania związane z realizacją 
projektów: 

Projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” – projekt realizowany we 
wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy.  

Wartość projektu 418.195,50 
Działania w ramach projektu:  
 utworzenie pracowni komputerowej w PSP nr 1 oraz platformy                          

do korzystania z e-zasobów, 
 zajęcia dla uczniów z robotyki i kodowania, 
 szkolenia dla 174 nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – 

komunikacyjnej oraz z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 

 studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 11 
nauczycieli. 

 



 Projekt „Przedszkole z klasą w gminie Strzelce Opolskie” - 
realizowany w bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Publicznym 
– oddziale zamiejscowym w Grodzisku.  
Wartość projektu: 107.775,00 zł.  
Działania w ramach projektu:  
 wydłużenie czasu pracy przedszkola, 
 szkolenie nauczyciela, 
 zajęcia z języka angielskiego, 
 dogoterapia w przedszkolu. 

 11 września Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o dofinansowanie 
projektu „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie 
Strzelce Opolskie” ze środków Funduszy Norweskich.  
Wniosek dotyczy dofinansowania w wysokości 5,2 mln zł, przy 
całkowitych kosztach realizacji zadań wynoszących 9,5 mln zł. 
Założenia projektu:  
 redukcja emisji CO2 oraz ograniczenie zużycia energii pierwotnej, 
 zwiększenie udziału energii wytwarzanej z OZE w budynkach szkół 

prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, 
 działania edukacyjne. 

 15 września 2020 roku nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz radni Rady 
Miejskiej wzięli udział w DEBACIE OŚWIATOWEJ w ramach 
realizowanego projektu „Vulcan kompetencji…”.  
Debatę online o kompetencjach kluczowych poprowadziła pani Dorota 
Tomaszewicz. Wnioski będą kierunkowskazem dla rozwoju strzeleckiej 
oświaty. 

 
 

POMOC SPOŁECZNA 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje pomoc osobom 

przebywającym w kwarantannie, które zgłaszają swoje potrzeby                        
w Rządowej Aplikacji jak i poprzez patrole Policji.  
Pomoc jest udzielana w postaci robienia zakupów artykułów spożywczych                                        
i ich dostarczania. Dotychczas pomoc taka udzielona została 118 
osobom. Jednorazowo w okresie jednego z weekendów, udzielono 
pomocy osobom przebywającym na terenie gminy Ujazd. Uczyniono to, 
na prośbę Policji, ponieważ nie udawało jej się skontaktować z OPS-em w 
Ujeździe (były to 4 osoby z Księżego Lasu). 

 Od 1 lipca 2020 r. trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia: dobry 
start, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do tego zasiłku, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego. W lipcu składano wnioski wyłącznie 
elektronicznie, od 1 sierpnia wnioski są przyjmowane także w wersji 
papierowej. 



 Świadczenia dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę w związku z nowym 
rokiem szkolnym, zostały dotychczas wypłacone dla blisko 3100 uczniów. 
Wnioski o to świadczenie mogą być składane do końca listopada 2020 r. 

 Decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na razie 
wydano 82, ale wnioski będą przyjmowane do 30-11-2020.  

 W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydane są 73 
decyzje, a wnioski są przyjmowane do 31 października br. 

 Wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na 
nowy okres świadczeniowy aktualnie się nie przyjmuje, gdyż prawo to, 
dla osób, które są już w systemie jest przyznane do końca maja 2021 
roku. Obecnie świadczenia 500+ są wypłacane dla 4 265 dzieci, a plan na 
bieżący rok wynosi 30 476 000 zł. 

 W związku z pożarem, który miał miejsce we wtorek 22 września 
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił wszystkim, czyli strażakom                
i innym osobom biorącym udział w gaszeniu pożaru, ciepły posiłek  
(bigos i żurek) oraz ciepłe i zimne napoje.  
Posiłek w błyskawicznym tempie przygotowała Strzelecka Spółdzielnia 
Socjalna, dzięki czemu pracownicy OPS już około godziny 22.30 rozpoczęli 
na miejscu zdarzenia, jego wydawanie.  
Pomoc została udzielona także pogorzelcom.   

 

KULTURA 
 
 Po przerwie związanej z pandemią i wakacyjnej wznowione zostały 

zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, wokalne oraz część sekcji 
działających w SOK-u.  
Pamiętając o obostrzeniach związanych z zaleceniami przeciw-
epidemicznymi nie uruchomiono zajęć dla najmłodszych dzieci oraz części 
zajęć dla seniorów. W sekcjach tanecznych biorą udział wyłącznie dzieci w 
wieku szkolnym. Seniorzy, póki co mogą korzystać wyłącznie z zajęć 
rytmicznych dla nich przeznaczonych.  
Ze względów bezpieczeństwa liczebność grup zajęciowych została 
ograniczona do 12 osób.  
Zapisy ilościowo: 
 koła taneczne – 63 dzieci w 7 grupach 
 koło plastyczne – 30 uczestników w 3 grupach 
 koło teatralne -  14 uczestników 

 6 sierpnia 2020 w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się premiera 
sztuki „Biała – czarna maska”.  
Ponieważ był to czas, w którym obowiązywały poluzowane wprawdzie,                      
ale istotne obostrzenia co do imprez masowych w zamkniętych 
pomieszczeniach, postanowiono, że spektakl będzie transmitowany w sieci                                    
oraz zostanie zarejestrowany i udostępniony w sieci internetowej.  
Widownia była częściowo zapełniona widzami, głównie dla efektu zapisu, 
sama rejestracja spektaklu prowadzona była przez profesjonalnych 
operatorów filmowych.  



Od września zapis sztuki można oglądać w kanale You tube.  
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Dajmy 
Szansę Marzeniom…”  
Organizatorzy: Grupa nieformalna T-teatr  
Patron: Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Lokalnej  
Partner: Strzelecki Ośrodek Kultury.  

 We wrześniu odbyły się dwa wernisaże wystaw zaplanowanych 
znacznie wcześniej, ale przesuniętych w czasie (z uwagi na pandemię). 
Pierwszą w tym sezonie była wystawa ,,Lekkie jak piórko" - Ogólnopolska 
wystawa akwarelistów, która jest zbiorem obrazów powstałych w technice 
akwareli. Drugą wystawą jest cykl prac malarskich strzelczanina Dominika 
Lachowicza. Akwarele „Lekkie jak piórko”.  
 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE 
 W październiku startuje VI FESTIWAL Strzeleckie Ogrody Jazzowe. 

Patronem Artystycznym festiwalu jest prof. dr hab. Bernard Maseli. 
 18 października - spektakl dla dzieci „Morskie opowieści kapitana 

Guliwera”.  
 23 października – „Pół roku w Azji” - spotkanie z podróżnikiem.  

 

SPORT 
 
 Klub szachowy „Strzelec”, działający przy Referacie Sportu i Rekreacji, 

wywalczył awans do I ligi państwowej. W turnieju szachowej II ligi seniorów 
w Poroninie, na początku września, startowało 41 zespołów.  
Po dziewięciu dniach zmagań, reprezentanci Strzelec Opolskich 
wywalczyli piąte miejsce i uzyskali awans do przyszłorocznej I ligi, czyli 
drugiego po ekstralidze poziomu rozgrywek. 
W tych rozgrywkach nasza ekipa startowała pod szyldem sponsora – spółki 
"Adamietz", która sfinansowała pobyt zawodników. 
Drużyna grała w składzie: Mikołaj Tomczak, Kacper Żochowski, Mateusz 
Hasterok, Maciej Adamczewski, Michał Wiśniewski, Katarzyna Poznańska                       
i rezerwowy Marcin Taboła. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 
 W niedzielę 30 sierpnia przed strzeleckim ratuszem odbył się koncert 

Orkiestry Strażackiej działającej przy Zarządzie Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich „ZAKOŃCZENIE 
WAKACJI”. 

 Na początku września strażacy z jednostki OSP Sucha udali się do 
zaprzyjaźnionej jednostki Meckingsen-Soest po odbiór samochodu 
pożarniczego. Wóz podarowany przez zaprzyjaźnioną jednostkę z Niemiec 
to volkswagen transporter T4.  

 

 



 W dniu 2 września odbyło się spotkanie Kierownika Referatu Zarządzania                 
i Spraw Wojskowych z przedstawicielem Lotniczego Pogotowia 
Ratowniczego (LPR) w sprawie przywrócenia lądowiska śmigłowców. 
Z dniem 14 września 2020 r. decyzją Kierownika Działu Operacji 
Lotniczych LPR przywrócono możliwość wykonywania operacji 
lotniczych na terenie gminnym - Stadionie przy ul. Strzelców 
Bytomskich w Strzelcach Opolskich. 

 Zakończone zostały postępowania związane z zakupem: 
 20 kpl. mundurów bojowych, 30 par rękawic ochronnych                              

oraz 3 pomp elektrycznych na wyposażenie OSP- 93.787,50 zł  
 30 ton węgla dla OSP- 22.200,00 zł 
 5 tys. litrów oleju opałowego dla OSP Szymiszów- 13.038,00 zł. 

 Działania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne: 
 zabezpieczenie w dniu 6 sierpnia trasy przejazdu Tour de Pologne 

przez Strzelce Opolskie (11 jednostek OSP wraz z Policją) 
 

 dostarczanie - w dniach 28-31 sierpnia - środków do dezynfekcji                             
i maseczek do szkół na terenie Gminy Strzelce Opolskie (strażacy                      
z OSP Strzelce Opolskie, OSP Grodzisko i OSP Rozmierka); 

 

 udział w dniu 22 września w akcji ratowniczej, w związku z pożarem 
budynku gospodarczego przy ul. Floriana 6 w Strzelcach Opolskich.  
W działaniu ratowniczym uczestniczyły 3 zastępy OSP Strzelce Opolskie,                   
3 zastępy OSP Kadłub, OSP Rozmierka, OSP Sucha, OSP Grodzisko                   
oraz zastępy PSP. 

 

INNE WYDARZENIA 
 
01.08.2020 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

06.08.2020 
 
 
 
 
 
 

Wyścig Tour de Pologne. 
     6 sierpnia na ulicach Strzelec Opolskich mogliśmy 
zobaczyć rywalizację zawodników z czołówki światowego 
kolarstwa. Przez nasze miasto przebiegała trasa drugiego 
etapu Tour de Pologne. Etap ten obejmował trudny technicznie 
odcinek z Opola do Zabrza. Kolarze mieli do pokonania 151,5 
km.  
Na Lotnej Premii LOTTO na strzeleckim Rynku kibice gorąco 
dopingowali zawodników, zwłaszcza że pierwszy na mecie 
Premii Lotnej zameldował się Polak, Maciej Paterski. 

19.08.2020 
 

Oficjalne oddanie do użytkowania rozbudowanej                                   
i zmodernizowanej ul. Gogolińskiej w Strzelcach 
Opolskich (część drogi wojewódzkiej nr 409). 
Inwestycję prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
wspólnie ze Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., 
a wykonawcą była firma PHU Transkom z Jaryszowa. 
Koszt całości robót wyniósł 16,5 mln złotych, z czego                                
11,5 mln to dofinansowanie z UE. 



Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę          
drogi o szerokości 7 m na dł. 1,5 km wraz ze skrzyżowaniami                           
i rondem, modernizację ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, 
przebudowę parkingów i dwóch zatok autobusowych, 
wymianę instalacji podziemnej oraz budowę sieci sanitarnej                     
i wodociągowej na odcinku 800 m. 

27.08.2020  Walne Zgromadzenie Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Edukacji Lokalnej (Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 
w Strzelcach Op.) 

29.08.2020 VI Strzelecki Rajd Rowerowy 2020, organizowany przez 
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka.  
Przedsięwzięcie objęte było Honorowym Patronatem 
Burmistrza Strzelec Opolskich. 

31.08.2020  Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów         
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki                     

za siedem miesięcy 2020 r.; 
 rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu zadań 

inwestycyjnych oraz projektu pn. „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych i budowa osuszarni osadów ścieków                          
w Gminie Strzelce Opolskie”; 

 rozpatrzenie informacji o stanie zawansowania                                     
prac związanych z połączeniem spółek; 

 informację nt. stanu zadłużenia i zobowiązań oraz 
sposobów zabezpieczeń spłat spółki. 

31.08.2020 
 
 

40. Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 
Dzień Solidarności i Wolności.  
Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia przedstawiciele 
gminy Strzelce Opolskie: wiceburmistrz Maria Feliniak, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Puzik                 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Antoni Karecki                        
złożyli kwiaty pod pomnikiem kapelana Solidarności        
ks. Jerzego Popiełuszko. 
Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, 
obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień 
sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia 
historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości         
z 1980, który zapoczątkował proces upadku komunizmu                             
i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.  

01.09.2020  
 
 

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej                                          
oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej.  



Tą szczególną rocznicę upamiętniono mszą św. w intencji 
Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem ofiar wojen         
i przemocy. 

06.09.2020 Msza dożynkowa w Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Op. Dożynki - ludowy zwyczaj i prawdziwe święto rolnictwa, to 
szczególny sposób podziękowania za plony zebrane w czasie 
żniw. W tym roku, ze względu na ograniczenia sanitarne 
związane z pandemią COVID-19, święto plonów 
ograniczyło się do dożynkowej mszy świętej, podczas 
której gospodarze z sołectw miejskich dziękowali za 
plony. 

10.09.2020 Konferencja Regionalna z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 
temat polityki spójności na lata 2021-2027 oraz Krajowego 
Planu Odbudowy (Sulisław). 

W trakcie spotkania omówione zostały instrumenty 
wsparcia na lata 2021-2027: 
 Fundusze Unii Europejskiej dla Opolskiego oraz inne 

instrumenty wsparcia. 
 Polityka Spójności 2021-2027 -Fundusze UE. 
 Krajowy Plan Odbudowy 
a także przygotowanie do wyzwań i celów, jakie stoją przed 
samorządami. 

17.09.2020  Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 Informację nt. realizacji zabudowy szeregowej 
 Informację nt. funduszu rekultywacyjnego  
 Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników oraz 

podjęcie uchwał w sprawach: 
 sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 r. ; 
 zaopiniowania skwitowania członka Zarządu za 

działalność za 2019 r.  
 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z 2019 r.  

 Omówienie realizacji celów zarządczych za 2019 r.; 
 Ustalenie celów zarządczych na 2020 rok; 
 Informację Zarządu za okres lipiec-sierpień 2020 r.  

22.09.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny 
Obszar Funkcjonalny (Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle). 
   Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał                     
w sprawie: 
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 
 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu      

za rok 2019; 



 przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2019; 
 udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za                  

rok 2019; 
 udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia            

w związku z zakończeniem kadencji; 
 powołania Zarządu na nową kadencję; 
 powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. 

24.09.2020 Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 
Opolskiego (Opole).  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
 podsumowanie zakończonych sukcesem prac w 

ramach IX grupy zakupowej energetycznej ZGŚO z 
Gminą wiodącą Strzelce Opolskie dla przeprowadzenia 
grupowego przetargu pn. „Sprzedaż energii 
elektrycznej w 2021 r. odbiorcom końcowym IX grupy 
zakupowej energetycznej ZGŚO; 

 informację Zarządu o przebiegu wykonania budżetu (planu 
finansowego) Związku Gmina Śląska Opolskiego               
za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej; 

 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wysokości i terminów składki rocznej gmin członkowskich na 
rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

 debatę oświatową (m.in. tematy takie jak: spełnienie 
wymogów Sanepidu w szkołach i placówkach oświatowych, 
sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 
naliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla 
nauczycieli za 2020 rok – do wypłaty w styczniu 2021 r.) 

25.09.2020  Spotkanie przedstawicieli samorządów należących           
do Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich). 
    Spotkanie zorganizowane zostało, w celu omówienia i 
analizy potrzeb realizacji zadań i projektów w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

29.09.2020 Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej Spółdzielni 
Socjalnej w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie, były 
Zajazd Strzelecki). 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 



30.09.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.                    
w Strzelcach Opolskich. 

Porządek posiedzenia obejmuje m.in.: 
1) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 
2) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

w roku obrotowym 2019 
3) Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2019 
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2019 
d) pokrycia straty 
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2019 
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej                                  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 

 


