
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(24 lutego – 14 kwietnia 2021r.) 
FINANSE  

➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało 5 Zarządzeń 
finansowych: 
1) Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25  marca 2021 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok. 
       Przesunięcia na kwotę 20.700 zł dotyczą Działu 852 – POMOC 
SPOŁECZNA, dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Op. a związane są z  odprowadzeniem zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń do  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

2) Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31  marca 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze  zmianą dotacji celowych. 
     Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 2.644,00  zł 
w Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA. 
     Powyższe związane jest z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach na 
2021  r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotacji na zadania z  zakresu  administracji rządowej, 
zadania inspekcji i straży oraz realizację zadań  własnych, które na podstawie 
obowiązujących przepisów finansowane są z budżetu państwa w obszarze 
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). 

3) Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6  kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok. 

       Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 43.000,00 
zł w obrębie Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE. Przesunięcia w tym zakresie 
związane są z realizacją projektu „Przedszkolak poznaje świat”.  

4) Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z  dnia  8  kwietnia 2021 
r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.  
Zarządzenie dotyczy rozdysponowania rezerwy w kwocie 45.000,00 zł na 
wniosek: 
✓ 28.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w 

Strzelcach Op., z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020; 

✓ 17.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, z  przeznaczeniem 
na zwiększenie planu finansowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na 
terenie sołectw Gminy Strzelce Opolskie.  

5) Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9  kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze  zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 3.302,04 zł w  Dz. 852 
– POMOC SPOŁECZNA. 
Powyższe stanowi skutek przyznania gminie dotacji, 
z  przeznaczeniem  na  wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

24.02.2021 Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwa-cyjnych 
urządzeń oświetlenia drogowego własności Gminy Strzelce 
Opolskie. 



Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, 
placów i dróg publicznych, których własnością jest Gmina Strzelce 
Opolskie, a w szczególności prowadzenie czynności 
konserwacyjnych i naprawczych określonych instalacji, w tym 
punktów świetlnych, w celu utrzymania ich w należytym stanie 
technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
W postępowaniu uczestniczyli: 
1. Zakład Elektro-Instalacyjny s.c. Siwiec, Kokoszka; 
2. Zakład Elektryczny Jarosław Sojka, Gogolin; 
3. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu KAJA Sp. z o. o. Strzelce 

Opolskie 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 74 950,20 zł przedstawił Zakład 
Elektro-Instalacyjny s.c. Siwiec, Kokoszka, który zaoferował ceny: 

✓ cena eksploatacji: 9,30 zł/pkt 
✓ cena dostawy LED 18 499,20. 

Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 15 marca podpisana 
została umowa z wybranym wykonawcą. 

01.03.2021 Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia.  
Zamówienie dotyczy zaopatrywania Gminy Strzelce Opolskie 
w 2021 roku w kruszywo wapienne o granulacji 4-31,5 mm, 
przeznaczone do remontu dróg transportu rolnego. 
W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy: 

1) P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika, Boronów; 
2) P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek; 
3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTOCORT Marcin 

Kłosek, Leśnica. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.H.U. BEN- BUD 
Hurek Beniamin, Osiek, która zaoferowała nw.  ceny:  

✓ cena dostawy kruszywa - 35,50 zł/t 
✓ cena dostawy z wbudowaniem - 45,00 zł/t. 

Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 12 marca miało 
miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.  

03.03.2021  Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Strzelce 
Opolskie. 
W postępowaniu udział wzięła 1 firma - Mrowiec Roman, Firma 
Handlowo-Usługowa „KARO” z Kadłubca, która zaoferowała 
wykonanie zadania za cenę 30 769,00 zł.  
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 22 marca podpisana 
została umowa z wybranym wykonawcą. 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 
➢ Zakończono postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki dot.  „Prowadzenia 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” 
w Szymiszowie”. 
Przedmiot zamówienia - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych EKO BOX położonego na terenie gminy Strzelce Opolskie na rzecz 
Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica. 

Zakres zamówienia: prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych EKO BOX polegające w szczególności na przyjmowaniu od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Strzelce 
Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów zebranych selektywnie, 
odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i drobnych 
elektroodpadów z punktów mobilnego PSZOK i akcji prowadzonych przez gminę 
Strzelce Opolskie oraz oddaniu przyjętych odpadów do zagospodarowania. 



Do negocjacji zaproszono spółkę Strzeleckie Wodociągi i  Kanalizacja Sp. z o. o. 
(ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie). 

Wynegocjowano następujące warunki umowy: 
✓ miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za prowadzenie PSZOK -  45 500 

zł 
✓ cena jednostkowa brutto za transport 1 Mg odpadów: 308,00 zł;  
✓ ryczałtowe ceny jednostkowe brutto za oddanie do zagospodaro-wania 

poszczególnych rodzajów odpadów.  
W dniu 9 kwietnia miało miejsce podpisanie umowy ze spółką Strzeleckie 
Wodociągi i  Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzelcach Op., jako wykonawcą zadania. 
W PRZYGOTOWANIU procedury dotyczące zadań: 

PROCEDURA REALIZOWANA W TRYBIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

➢ Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku Odbiorcom Końcowym X Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego -  
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 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. 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PODSTAWOWYM 
➢ Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich 

Zakres zamówienia obejmuje: ułożenie 220 m2 nawierzchni z kostki betonowej wraz 
z podbudową, krawężników i „ścieku przykrawężnikowego”, przebudowę zjazdu do 
posesji oraz wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej (zarurowania 
istniejącego rowu) i przebudowę odcinka istniejącego. 

➢ Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku remizy OSP w Kadłubie 
Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowalnych i wykończeniowych 
(wykonanie nowych posadzek, wybicie nowego otworu w ścianie i wykonanie nowej 
ściany działowej, wymiana drzwi zewnętrznych i okien; przemurowanie komina 
z cegły od poziomu połaci), demontaż istniejącego pieca węglowego i zbiornika 
CWU, budowa nowej instalacji gazowej (2 kotły gazowe) wraz z systemem 
alarmowo-sygnalizacyjnym, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, wodnej, 
wentylacyjnej i elektrycznej. 

INWESTYCJE  
ZADANIA W REALIZACJI 

• „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. 

• „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - opracowanie 
dokumentacji projektowej” – umowna wartość zadania wynosi 98 400,00 zł. 
Na ukończeniu są prowadzone z Tauron Nowe Technologie uzgodnienia 
planowanej przebudowy drogi w zakresie nieczynnego oświetlenia ulicznego. 

• „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie dokumentacji 
projektowej” – wartość dokumentacji, której autorem jest  „Pracownia Projektowa 
MOSTOPOL” z Opola wynosi 30 750 złotych. 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wykonawcą prac związanych z wymianą 
lub naprawą oznakowania pionowego jest Spółka Strzeleckie Wodociągi 
i Kanalizacja ze Strzelec Opolskich.  
Zadanie realizowane jest w miarę występujących potrzeb.  



Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na wykonanie zadania 
wynosi 40 000 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej 
w kierunku przejazdu kolejowego)” – wykonawcą robót będzie firma „ELEKTRIN 
Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Froń” z Leśnicy. Wartość zadania została 
określona na kwotę 23 985zł.  
Zakres robót obejmuje montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego.  

• „Poprawa odwodnienia ul. 1 Maja w Szymiszowie Osiedlu” – w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego. Najkorzystniejszą 
ofertę na realizację zadania (5 166 zł) złożyło Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław 
Brzeziński z Opola. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” – wykonawcą zadania 
są wspólnie występujący wykonawcy: Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany 
z Niezdrowic oraz PHU Profectus Sp. z o.o. z  Niezdrowic. 

Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 4 793 695,40 złotych. 
W ramach zadania przewiduje się rewitalizację Placu Żeromskiego z  okalającymi 
ulicami wraz z podziemiami zlokalizowanymi pod placem w następującym zakresie: 
a) wykreowania wewnątrz placu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej; 
b) wykreowania ulicy północnej jako drogi ruchu uspokojonego (pieszo-jezdnej) 

z wydzieleniem części ulicy na potrzeby ogródków letnich kawiarni; 
c) nasycenie terenu wokół placu zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu alei 

platanów oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc parkingowych; 
d) nawiązanie w aranżacji placu do patrona – Stefana Żeromskiego, poprzez 

wykonanie przeszklonych instalacji w formie szklanych domów („Przedwiośnie”), 
strugi wodnej („Wierna rzeka”) oraz wykonania ich iluminacji oraz iluminacji 
samego pomnika; 

e) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych - przewiduje się pozostawienie 
starych miejsc parkingowych oraz wykonanie nowych; 

f) wymiany nawierzchni placu, w tym nawierzchni ulic przylegających i chodników; 
g) wymiany oświetlenia placu, przylegających ulic oraz wykonanie iluminacji 

wybranych elementów zagospodarowania; wykonanie monitoringu. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w  ramach działania 
10.2. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji (ocena LPR)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy 
ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 
Wykonawcą zadania, którego wartość wynosi 2 790 000 złotych jest firma Adamietz 
Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
Zadanie obejmuje swym zakresem: 
a) przebudowę budynku A (obiekt w którym znajdowały się biura i  magazyny 

PUKIM) – na obiekt biurowy, 
b) przebudowę budynku B na lokal gastronomiczny, w zakresie robót 

ogólnobudowlanych, branży instalacyjnej (wod-kan, klimatyzacja, wentylacja, 
c.o., gaz) a także elektrycznej i niskoprądowej. 
Obecnie są prowadzone roboty rozbiórkowe kominów, pokrycia dachowego 
oraz ścianek w obydwu budynkach.  

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
działania 10.2. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji 
(ocena LPR)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020.  



• „Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach 
Opolskich” – w ramach zadania powstaną trzy punkty świetlne.  
Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia złożyła firma „El-
Seco” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 18 081 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” – kontynuacja zadania z roku 
2018, w zakresie którego planowana jest budowa kablowej linii oświetleniowej i 3 
punktów świetlnych.  
Zadanie wykonuje firma Elektrycy A. A. Derner z siedzibą w Lublińcu za kwotę 
18 421,39 zł. 

• „Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika w Szczepanku” – zadanie realizowanie jest 
w ramach funduszu sołeckiego.  
Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje jeden punkt świetlny. 
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w wysokości 5 043 zł złożyła firma 
El-Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania do 70 000 zł. Wykonawcą 
zadania, w ramach którego usuwane będą uszkodzenia występujące na gminnych 
chodnikach jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 
Strzeleckiej. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania 
będzie firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 370 000 złotych. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

TERMIN  
PRZETARG

U  

PRZEDMIOT PRZETARGU 

01.03.2021 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych 
położonych w Błotnicy Strzeleckiej, w rejonie ul.  Dworcowej. 

LP NR DZIAŁKI  POW. CENA 
WYWOŁAWCZA 

1. 253/1  0,1435ha 55.000 zł +23% Vat 
 

2 253/5  0,1424ha 55.000 zł +23% Vat 
 

3 253/6  0,1482ha 57.000 zł +23% VAT 
 

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka” 
działka nr 253/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, natomiast działki nr 253/5 i nr 253/6 
znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-
usługową. 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony został kolejny – III ustny 
przetarg nieograniczony, na dotychczasowych warunkach.  
Przetarg ten odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021r.  

02.03.2021 V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
obejmującej działkę nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha położonej 
w Warmątowicach przy  ul. Centawskiej 2. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym 
o pow. użytkowej 258,32m² oraz budynkiem gospodarczym.  



W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, działka położona jest na terenie zabudowy usługowej 
(usługi komercyjne i bytowe).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 300.000 zł brutto. 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 
W związku z upływem terminów wynikających z przepisów ustawy 
o   gospodarce nieruchomościami, procedura zbycia nieruchomości, 
łącznie z jej wyceną, przeprowadzona zostanie od początku.  

03.03.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 
gminnej położonej w Szymiszowie oznaczonej nr 389/1 z mapy 2 
o pow. 0,1328ha.  
Nieruchomość ta nie posiada żadnego uzbrojenia.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla  terenu 
górniczego „Szymiszów” część działki znajduje się na terenie zalesień, 
a pozostała część działki znajduje się poza granicą obszaru objętego 
planem, na terenie dla którego gmina aktualnie nie posiada 
obowiązującego planu miejscowego.  
Cena wywoławcza wynosiła 6.000 zł + 23% Vat. 
Do przetargu przystąpił jeden oferent - Państwo Robert i Małgorzata 
Białdyga, którzy uznani zostali za nabywcę nieruchomości objętej 
przetargiem za cenę 6.100zł + 23%VAT.  

4.03.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabu-dowanej działki 
gminnej położonej w Szymiszowie oznaczonej nr 391 z  mapy 2 o pow. 
0,0323ha. 
Nieruchomość ta nie posiada żadnego uzbrojenia.  
W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla  terenu 
górniczego „Szymiszów” część działki położona na terenie zalesień, 
a pozostała część znajduje się poza granicą obszaru objętego 
niniejszym planem, na terenie dla którego gmina aktualnie nie posiada 
obowiązującego planu miejscowego.  
Cena wywoławcza wynosiła 1.500 zł + 23% Vat. 
Do przetargu przystąpił jeden oferent - Państwo Robert i Małgorzata 
Białdyga, którzy uznani zostali za nabywcę nieruchomości objętej 
przetargiem za cenę 1.550 zł + 23%VAT.  

08.03.2021 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej. 
Przedmiotem przetargu była nieruchomość obejmująca działkę nr 
1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha, zabudowana jednokondygnacyjnym 
budynkiem nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości 
posadowionym poniżej poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym 
kostką betonową.  
W obowiązującym 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. 



Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 
W związku z upływem terminów wynikających z przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, procedura zbycia nieruchomości, 
łącznie z jej wyceną, przeprowadzona zostanie od początku. 

13.04.2021  
 
 

V ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej działkę 
nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka nr 411/6 położona jest na terenie oznaczonym 
w części jako zabudowa mieszkalno-usługowa, a 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 30.000zł (+23% VAT). 
Z uwagi na brak zainteresowanym nabyciem nieruchomości, przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

20.04.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Strzelcach Op. przy ul. Miodowej oznaczonej działkami nr 317/41 
i nr 317/60 o łącznej pow.  0,0602ha. 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego 
ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” 
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z zabudową 
towarzyszącą, tj. budynkami gospodarczymi i garażami. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł + 23% VAT. 

22.04.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych 
położonych pomiędzy ulicami Nowowiejską i  Pogodną w Strzelcach 
Opolskich. 

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie Nowej 
Wsi, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

LP NR DZIAŁKI   POWIERZCHNIA CENA 
WYWOŁAWCZA 

1 5182/1  pow. 0,1000 ha 100.000 zł + 23% Vat 

2 5182/2 pow. 0,1000 ha 100.000 zł + 23% Vat 

3 5182/3 pow. 0,1000 ha 100.000 zł + 23% Vat 

4 5182/4 pow. 0,1000 ha 100.000 zł + 23% Vat 

5 5182/5 pow. 0,0961 ha   95.000 zł +23% Vat 

27.04.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 26. 



Nieruchomość obejmuje działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha 
zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o  powierzchni całkowitej 
533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6 o pow. 
0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.  
Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji 
Zabytków jako WILLA, objęty ochroną konserwatorską na mocy 
ustaleń planu. Wszystkie działki przeznaczone  do sprzedaży znajdują 
się w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów 
zabytkowych. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym 
położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu 
symbolem UO1. Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są 
usługi oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkole, natomiast 
równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi 
użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług, sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od 
podatku VAT, natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi 
z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%. 

PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY/LOKALI UŻYTKOWYCH 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

05.03.2021 II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu o  powierzchni 
użytkowej 21,82m2 położonego w  Strzelcach Opolskich przy 
ul. B. Chrobrego 3A. 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej garażu wynosiła 5,50zł + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
W dniu 12 kwietnia przeprowadzony został kolejny – III ustny 
przetarg nieograniczony na najem garażu, na dotychczasowych 
warunkach. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem nieruchomości, 
przetarg ten również zakończył się wynikiem negatywnym. 

09.03.2021 III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1 
położonego na  parterze budynku przy ul. Opolskiej 46B 
w  Strzelcach Op. o ogólnej powierzchni użytkowej 42,34m2 (w tym 
pomieszczenie socjalne o  pow.  10,57m2) 
Zgodnie z warunkami przetargu, charakter działalności 
prowadzonej w lokalu powinien nawiązywać do funkcji pływalni 
„STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu 
oraz usług w zakresie poprawy stanu zdrowia i urody.  
Stawka miesięcznego czynszu wywoławczego wynosiła 15zł za 
1m² + 23% VAT. 
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba - Pani 
Magdalena Brandt, która została dopuszczona do przetargu. Pani 
Brandt uznana została za najemcę lokalu z miesięczną stawką 
czynszu w wysokości 15,50zł/m2 + 23% VAT. 
W lokalu prowadzony będzie gabinet logopedyczny oraz integracji 
sensorycznej 



Umowa najmu zawarta została z dniem 19.03.2021r. 
na okres 20 lat. 

09.03.2021 V ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 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) położonego na  parterze budynku przy ul. Opolskiej 46B 
w  Strzelcach Opolskich. 

 
Zgodnie z warunkami przetargu, charakter działalności 
prowadzonej w lokalu powinien nawiązywać do funkcji pływalni 
„STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu 
oraz usług w zakresie poprawy stanu zdrowia i urody. 
Stawka miesięcznego czynszu wywoławczego wynosiła 15zł za 
1m² + 23% VAT. 
Z uwagi na brak zainteresowanych najmem nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji, lokal ten 
wraz z lokalem nr 5 przekazany zostanie do  gospodarowania 
Referatowi Sportu i Rekreacji,  z  przeznaczeniem na działalność 
sportowo-rekreacyjną. 

 
FUNDUSZE POMOCOWE 

➢ Żaden z ośmiu projektów zgłoszonych przez Gminę Strzelce Opolskie nie otrzymał 
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
programu mającego stanowić bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których 
przychody zostały uszczuplone przez  pandemię. 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI 
LOKALNYCH 

NABÓR TYTUŁ KOSZT 
CAŁKOWITY 

WNIOSKOWANE 
WSPARCIE 

I NABÓR 
FUNDUSZU 
INWESTYCJI 
LOKALNYCH 

Budowa II etapu Centrum 
Rekreacji Wodnej i Sportu 
(CRWIS) w Strzelcach Op. 

15 000 000 9 000 000 

Przebudowa stadionu 
(kat.V) z dostosowaniem 
do wybranych dyscyplin 
lekkoatletycznych  
oraz budowa oświetlenia 
treningowego  
w Strzelcach Opolskich 

5 000 000 3 000 000 

II NABÓR 
FUNDUSZU 
INWESTYCJI 
LOKALNYCH 

Budowa obiektu 
przedszkolno-żłobkowego 
przy ul. W. Świerzego  
w Strzelcach Opolskich 

4 000 000 3 000 000 

Budowa domu 
przedpogrzebowego na 
cmentarzu komunalnym 
przy ul. Gogolińskiej  
w Strzelcach Opolskich 

3 300 000 2 500 000 



Termomodernizacja 
obiektu Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury  
w Strzelcach Opolskich 

5 000 000 4 000 000 

III NABÓR 
FUNDUSZU 
INWESTYCJI 
LOKALNYCH 

Uzbrojenie byłych terenów 
popegeerowskich  
na terenie miasta Strzelce 
Opolskie pod budownictwo 
jedno  
i wielorodzinne 

3 500 000 2 625 000 

przebudowa drogi wew, na 
działce 573 z przezna-
czeniem na ciąg pieszo- 
rowerowy o dłg.1,9km  
w obrębie sołectwa 
Brzezina w gminie Strzelce 
Opolskie 

1 000 000 1 000 000 

remont budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Kalinów, 

500 000 375 000 

OGÓŁEM 37.300.000 25.500.000 

 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

• W następstwie rozstrzygnięcia zapytań podprogowych, podpisane zostały 
następujące umowy: 
➢ w dniu 8 marca 2021 r. podpisano umowę z  firmą Usługi Ogólnobudowlane 

Joachim Spyra z siedzibą przy ulicy Parkowej 31 w  Błotnicy Strzeleckiej na 
wykonanie zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych tzw. Parku Rybaczówka” 
za zaoferowaną kwotę 145 800  zł  brutto.  
Prace będą wykonywane w sezonie od marca do listopada br. 

➢ w dniu 8 marca 2021 r. podpisano umowę z  Firmą Ogólnobudowlaną Klaudia 
Moj z siedzibą przy ul. Leśnej 39 w Błotnicy Strzeleckiej, na wykonanie 
dwukrotnego koszenia trawy na terenie zabytkowego parku w Kalinowicach 
i  Błotnicy Strzeleckiej, za zaoferowaną kwotę 5 331,60 zł brutto.  
Prace będą wykonywane w dwóch etapach, od maja do września br. 

➢ w dniu 8 marca 2021 r. podpisano umowę ze SWiK Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ulicy Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich na wykonanie zadania 
polegającego na cięciu pielęgnacyjnym żywopłotu oraz oprysku i wyzbieraniu 
chwastów na alejkach w zabytkowym parku w Błotnicy Strzeleckiej.  
Prace wykonane zostaną do 21 maja br., za kwotę 2.710,00 zł brutto.  

➢ w dniu 9 marca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy 
dendrologicznej dla 80 szt. drzew na terenie miasta i gminy oraz kontrolę 
15  wiązań Cobra i wykonanie jednej próby obciążeniowej.  
 
Najkorzystniejsza cenę w wysokości 39 000,00 zł brutto zaproponowała firma 
Arboria – Anna Gnach z siedzibą w Bożkowicach 34 A, Olszyna  59- 830. Prace 
zostaną zrealizowane do końca lipca br. 

• Rozpoczęto procedurę zapytania podprogowego na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja Placu Kopernika” oraz 
„Rewitalizacja skweru przy ul. Parafialnej”. 



• W dniu 17 marca 2021 r. wysłano zapytania ofertowe do 3 potencjalnych 
wykonawców dot. wykonania zadania pn. „Odnowienie nawierzchni alejek 
parkowych w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”.  
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 40 897,50 zł brutto zaproponowała Firma 
Ogólnobudowlana Klaudia Moj z siedzibą przy ul. Leśnej 39 
w  Błotnicy  Strzeleckiej.  
Prace w tym zakresie wykonane zostaną do połowy czerwca.  
W ramach posiadanych środków odnowiona zostanie alejka parkowa na  odcinku, 
od ul. Kozielskiej do mostku przy placu zabaw. 

• Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach decyzją z dnia 18.03.2021 
r. zatwierdził spółce Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, plan ruchu Kopalni 
Wapienia „Strzelce Opolskie” na okres od 1  kwietnia  2021  r. do 31 marca 2027 r. 

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Gliwicach po rozpatrzeniu wniosku Strzeleckich 
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z dnia 21.01.2021 r. wydał decyzję 
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Strzelce Opolskie, z wyłączeniem sołectwa Ligota Górna 
na  okres 3 lat.  
Po uprawomocnieniu decyzji, zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia jej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Aktualna stawka wynosi: 

Aktualna stawka (brutto) 

stawka za wodę [zł/m3]    4,47 

stawka za ścieki [zł/m3]     7,38 

Wysokość stawek w poszczególnych okresach taryfowych będzie wynosiła:  

Pierwszy rok obowiązywania taryfy (brutto) 
  

stawka za wodę [zł/m3]     4,70 

stawka za ścieki [zł/m3]     7,86 

Drugi rok obowiązywania taryfy (brutto)  
Stawka za wodę [zł/m3]     4,91 

stawka za ścieki [zł/m3]     8,29 

Trzeci rok obowiązywania taryfy (brutto) 
  

stawka za wodę [zł/m3]     5,13 

Stawka za ścieki [zł/m3]     8,63 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

➢ w dniu 9 kwietnia br. została podpisana umowa na zadanie pt.  „Prowadzenie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX”.  
Operatorem PSZOK zostały Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Strzelcach Opolskich w ramach przeprowadzonego postępowania zamówienia 
z wolnej ręki  „in house”.  
Umowa będzie obowiązywać do końca roku 2021.  

➢ w związku z wprowadzoną od stycznia 2021 r. ulgą dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych, na których bioodpady zagospodarowywane są w przydomowym 
kompostowniku – 410  właścicieli nieruchomości zdecydowało się skorzystać 
z ww. ulgi (liczba osób zamieszkujących te nieruchomości wynosi 1500). 

ROLNICTWO 
➢ Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 marca 2021 roku przyjął 

uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 



rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.  
Po przeprowadzeniu długiej procedury i licznych zmianach w zakresach zadań, 
z gminy Strzelce Opolskie projekty będzie realizować 9 sołectw. 

➢ W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem 
Planu  Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dotyczące 
m.in. podziału zakresów i środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.   

Gmina Strzelce Opolskie poprzez Marszałka Województwa Opolskiego złożyła 
uwagi i zapotrzebowanie na środki finansowe wspomagające rozwój obszarów 
wiejskich: 
✓ w zakresie dróg na terenach sołectw na poziomie 20 mln zł,  
✓ w zakresie dróg transportu rolnego – ok. 5 mln zł,  
✓ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na  obszarach wiejskich na  poziomie 

16 mln zł. 
➢ Melioracje – Lokalne Partnerstwo ds. Wody. 

Długa oraz śnieżna zima oraz ponadprzeciętnie wilgotny rok 2020 spowodowały 
konieczność ponownego szerokiego spojrzenia na problem melioracji na terenie 
gminy Strzelce Opolskie.  

Już w połowie 2020 roku rozpoczęto procedurę zmierzającą do  wyjaśnienia 
zaszłości i likwidacji w przeszłości funkcjonujących na terenie gminy spółek 
wodnych.  
Oprócz stałego utrzymania strategicznych rowów, przeprowadzono jesienią 2 duże 
inwestycje melioracyjne, na rowach Grabowiec oraz Banatki w Kadłubie.  
Na nowo zmeliorowanych zostało ok. 30 kilometrów rowów.  
Gmina uczestniczyła też poprzez partycypację w kosztach oraz uzgodnienia 
z przedstawicielami gminy Izbicko w pracach na granicy gmin.  
Prowadzono również negocjacje z rolnikami w zakresie odpowiedzialności za stan 
rowów w Kadłubie.  
Wystosowano także komunikat prasowy do rolników przypominający 
o  obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne 
informujący o obowiązku utrzymania urządzeń wodnych. 
Przedstawiciele gminy stale uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, których celem jest utworzenie Lokalnego 
Partnerstwa ds. Wody w powiecie strzeleckim.  
Tematyka spotkań dotyczy dobrych praktyk w gospodarce wodnej na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Analizie podlegają: 
✓ możliwości szerszego uświadamiania rolników, co do stosowania nawozów 

azotanowych, 
✓ poszerzania systemu zarządzania melioracjami poprzez spółki wodne lub 

w sytuacji, gdy nie są takowe powołane;  
✓ wydatkowania środków publicznych na utrzymanie urządzeń wodnych,  
✓ możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane 

z gospodarką wodną; 
✓ postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie 

przeciwdziałania skutkom suszy; 
✓ tworzenie gminnych programów w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy; 
✓ budowa zielono-niebieskiej infrastruktury. 

➢ Na ukończeniu jest postępowanie prowadzone przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach dotyczące wydania 
pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu górniczego kopalni wapieni triasowych 
„Szymiszów”.  
Pozwolenie dotyczy: 
➢ odwodnienia kopalni, 



➢ długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej w związku 
z odwodnieniem zakładu górniczego,  

➢ wykonania urządzeń wodnych (wylot rurociągu oraz umocnienia skarp w rejonie 
kolektora), 

➢ odprowadzenia wód pochodzących z odwodniania kopalni „Szymiszów” do 
rzeki Woda Rozmierecka. 

Obwieszczenia o poszczególnych etapach postępowania były podawane do 
publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego. 
Z informacji uzyskanych dotychczas w Regionalnym Zarządzie Wód Polskich 
w Gliwicach wynika, że jedynie ze strony Gminy Strzelce Opolskie wnoszone były 
uwagi co do eksploatacji wód w kopalni Szymiszów.  
W związku z sytuacją pandemiczną, nie wyrażono zgody na wizytę przedstawicieli 
gminy w zarządzie w Gliwicach, natomiast przyjęto zgłoszone uwagi i uwzględniono 
wnioski. 

REALIZACJA ZADAŃ, W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 
1. Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji pomieszczenia 

w budynku świetlicy w sołectwie Rożniątów.  
Zadanie obejmowało wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej 
oraz grzewczej, odnowienie ścian i montaż oświetlenia. Całkowity koszt zadania 
wyniósł  9.969,00 zł; 

2. Zakończono zadanie polegające na wymianie drzwi zewnętrznych do  budynku 
świetlicy w sołectwie Rozmierz.  
Całkowity koszt zadania wyniósł  6 870,00 zł; 

3. W trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie wiaty w sołectwie Mokre 
Łany.  
Spełniono wszystkie wymogi formalne, łącznie ze zgodą na prace Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
Po wyborze wykonawcy inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia.  

4. W trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie łącznika pomiędzy szatnią 
sportową a świetlicą w sołectwie Rozmierka.  
Do końca maja potrwają prace projektowe oraz uzgodnienia formalne. 

OŚWIATA 
✓ W związku z trwającą pandemią COVID-19, od 22  marca do  18  kwietnia  br. nauka 

w szkołach podstawowych odbywa się zdalnie. 
Żłobek i przedszkola działają w ograniczonym zakresie. Zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z  dnia 26  marca  2021 
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, do placówek przyjmowane są jedynie dzieci rodziców zatrudnionych 
w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, w tym m.  in. pracowników służb 
mundurowych i lekarzy.  

➢ W związku z planowaną reorganizacją sieci szkolnej oraz złożonymi wnioskami 
dotyczącymi przekształcenia MOS oraz ZPO w Rozmierce i  Kalinowicach, 
6 kwietnia 2021 roku przedstawiciele Kuratorium Oświaty dokonali oględzin: 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Zespołów Placówek Oświatowych 
w Rozmierce i w Suchej a także ZPO w Kalinowicach i PSP w Szymiszowie. 

✓ W ramach programu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” 
(program realizowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) nauczyciele szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie otrzymali 103 
laptopy. 



✓ 26 marca br. Młodzieżowa Rada Gminy oraz uczniowie PSP nr 4 i PSP nr 7 
zorganizowali happening wielkanocny dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich.  

✓ W Zespole Placówek Oświatowych w Suchej zorganizowana została zbiórka 
w ramach akcji "Paczka dla Bohatera". Przedsięwzięcie odbywało się w  ramach 
uczestnictwa w programie Rodacy Bohaterom. 
W akcję zaangażowali się wszyscy uczniowie.  
W piątek – 26 marca paczki ruszyły w podróż na Kresy.  

✓ W gminie Strzelce Opolskie mamy czworo laureatów (w tym jeden podwójny) oraz 
dwóch finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.  

POMOC SPOŁECZNA 
➢ Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowane zostały paczki świąteczne z artykułami 

wielkanocnymi (m. in. żurek, jajka, sałatka, babka itp.) dla  osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia i pomocy.  
Paczki przygotowane zostały przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną, i  rozwiezione 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  
Pomocą objętych zostało ponad 300 osób. 

➢ Od 1 kwietnia realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Program 
„Marszałkowski Kurier Społeczny”.  
Praca Kuriera polega m. in. na udzielaniu pomocy seniorom w ich codziennych 
czynnościach domowych i życiowych, w szczególności dowożeniu obiadów, 
dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów itp.  
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego i nie wymaga wnoszenia wkładu 
własnego przez Gminę, ani zachowania trwałości usług. 

➢ Z dniem 1 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie w wersji papierowej wniosków 
o świadczenie wychowawcze (500+), na okres świadczeniowy 2021/2022, który 
będzie trwał od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.  
Od 1 lutego do 31 marca wnioski były przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.  
Dotychczas wpłynęło blisko 2.000 wniosków, co stanowi ponad 50% 
prognozowanej liczby. 

KULTURA 
➢ 1 kwietnia 2021r. miało miejsce otwarcie nowej siedziby Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej – w budynku przy ul. Marka Prawego 21 w  Strzelcach 
Opolskich. 
Do wyremontowanych, w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat 
- połączenie tradycji z nowoczesnością” pomieszczeń zostały przeniesione 
wszystkie zbiory oraz sprzęt będący w posiadaniu biblioteki. 

➢ Ruszył remont pomieszczeń po bibliotece, gdzie tworzone są pracownie 
tematyczne: ceramiki, tkactwa i linorytu, a także zaplecze do wystaw tematycznych 
w holu. 
Pracownie powstaną w ramach projektu „Przystanek kultura, czyli  budujemy 
przestrzeń od kulturalnej ławeczki, poprzez galerię do  pracowni wyposażonej 
w artystyczne deseczki”. 
Wartość projektu wynosi 245.883,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w  wysokości 127.260,00 złotych oraz 
wkład własny SOK-u w  kwocie 118.623,00 zł.  
Przeprowadzane jest także, dzięki własnym zasobom pracowniczym odświeżanie - 
malowanie części pomieszczeń po przeniesionej bibliotece i przekształcanie ich na 
pracownie plastyczną. 

➢ W dniu 19 marca 2021 r. zorganizowany został Otwarty Konkurs Zdobienia Jaj 
Wielkanocnych „Kroszonki 2021”.  
Do konkursu, który odbywał się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich przystąpiło 24 uczestników.  



Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19, konkurs nie miał charakteru 
stacjonarnego. Każdy z uczestników na konkurs przyniósł 2 kroszonki 
przygotowane w domu. 
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniła i wyłoniła laureatów 
konkursu. Została przyznana także Nagroda Burmistrza Strzelec Opolskich. 
Wszystkie prace zostały przedstawione na facebooku SOK-u. 

➢ Trwa realizacja projektu dla młodzieży „Strzelce klatka po klatce - czyli akcja 
i reakcja” z programu Równać Szanse.  
W trybie online realizowane są zajęcia teatralne online, jak również spotkania 
tematyczne. 

➢ W ostatnim czasie Strzelecki Ośrodek Kultury pozyskał dofinansowanie: 
✓ 36 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu Infrastruktura domów kultury na projekt „Kultura przyjazna osobom 
niepełnosprawnym – opracowanie dokumentacji technicznej sali widowiskowej”  

✓ 24 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu EtnoPolska 
2021 na projekt „Linoryt na ludowo”; 

✓ 30 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 
programu Edukacja Kulturalna 2021 na projekt ”Filmowa iluminacja – 
odkrywamy tajniki aktorstwa i filmu”.  

Jednocześnie sukcesywnie składane są wnioski do rożnych instytucji 
na  dofinansowanie działań kulturalnych i remontów pomieszczeń SOK. 

SPRAWY RÓŻNE  
➢ Z dniem 25 lutego br. nastąpiło połączenie spółek komunalnych 

Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. ze  Strzeleckimi 
Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o.  

 Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych  spółka przejmująca SWiK wstąpiła 
z dniem połącznia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w tym 
również prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z gminą Strzelce 
Opolskie. 

➢ 6 kwietnia br.  odbyło się spotkanie w terenie oraz rozmowy w ratuszu 
z potencjalnym inwestorem zainteresowanym terenem Warmątowice. 
Firma polska, zatrudniająca obecnie 6.000 osób, planuje rozwój i poszukuje co 
najmniej 100 ha pod zakład produkcji nieuciążliwej, z docelowym zatrudnieniem 
3.000 osób. 
Jednym z warunków jest uchwalenie przez gminę Strzelce Opolskie programu 
regionalnej pomocy inwestycyjnej, który zakłada zwolnienie inwestorów z podatku 
od nieruchomości w wymiarze większym niż de  minimis. Programy takie powstają 
w licznych gminach, jako zachęty dla   inwestorów, którzy tworzą odpowiednio dużo 
miejsc pracy.  
Program regionalnej pomocy inwestycyjnej nie jest skierowany do  konkretnego 
przedsiębiorstwa i służy gminie do poprawy swojej konkurencyjności w staraniach 
o wszystkich dużych inwestorów. Przykładowo w gminie, gdzie wspomniany 
inwestor obecnie ma zakład obowiązuje 7-letnie zwolnienie z podatku od 
nieruchomości dla firm zwiększających zatrudnienie o 100 osób.  
Kolejne spotkanie z inwestorem odbyło się w dniu dzisiejszym.  

➢ 1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021.  
Spis jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca terytorium Polski.  
Zbierane dane dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej, aktywności 
ekonomicznej czy poziomu wykształcenia.  
Spis potrwa do końca września br.  
Warto podkreślić, że spis jest obowiązkowy. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże 
się z karą grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł. 
W skali kraju spisało się internetowo 7% ludności, a w województwie opolskim 5%.  



➢ 9 kwietnia miało miejsce pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich podinspektora Arkadiusza Chętnickiego, który przeszedł na emeryturę.  
Od 10 kwietnia pełniącym obowiązki komendanta w Strzelcach Opolskich jest mł. 
insp. Jarosław Roszczak, dotychczasowy pierwszy zastępca. 

➢ W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Jana Golę radnego Rady Miejskiej VII kadencji. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 marca w Kościele Świętego Wawrzyńca.  
Śp. Jan Gola spoczął na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Opolskich.  


