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1 WSTĘP 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym burmistrz ma 

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

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, 

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

obywatelskiego.  

Niniejszy raport jest trzecim w rozumieniu przepisów ustawy i obejmuje podsumowanie 

działalności Burmistrza Gminy Strzelce Opolskie za 2020 rok. W okresie tym Gmina 

realizowała szereg zadań –własnych i zleconych. Działalność ta obejmowała zarówno sprawy 

bieżące, jak i inwestycyjne. Prezentowane w raporcie dane pozyskane zostały z komórek 

organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek 

miejskich i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2020r. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego w 2020r., a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

2 CHARAKTERYSTYKA GMINY 

W skład gminy Strzelce Opolskie wchodzi miasto Strzelce Opolskie oraz wsie: Błotnica 

Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Kalinowice, Kalinów, 

Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, 

Rożniątów, Sucha, Szczepanek, Szymiszów (Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle) 

i Warmątowice wraz z licznymi przysiółkami (wieś Kadłub – Banatki Duże, Banatki Małe, 

Kadłubski Piec i Barwinek; wieś Osiek – Kasztal; wieś Grodzisko – Grodzisko Osiedle; wieś 

Rozmierka – Podborzany; wieś Kalinowice – Stara Poczta i Lipa Dolna; wieś Rożniątów – 

Biadacz). 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW  

W Gminie Strzelce Opolskie wg stanu na dzień 31.12.2020r. było zameldowanych 28 453 

mieszkańców,  w tym w mieście Strzelce Opolskie  było 16 236 mieszkańców.  

 

Gmina Strzelce 

Opolskie 

Stan na 01.01.2019 Stan na 01.01.2020 Stan na 31.12.2020 

Ogółem 29 086 28 836 28 453 

Miasto 16 751 16 539 16 236 

Wioski 12 335 12 297 12 217 
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Statystyka stałych mieszkańców gminy Strzelce Opolskie 

wg. miejscowości i płci 

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. 
     

Lp. MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŻNI KOBIETY SUMA M+K 

1. Strzelce Opolskie 7640 8596 16236 

2. Błotnica Strzelecka 458 523 981 

3. Brzezina 68 80 148 

4. Dziewkowice 657 706 1363 

5. Grodzisko 338 353 691 

6. Jędrynie 56 54 110 

7. Kadłub 788 697 1485 

8. Kalinowice 182 215 397 

9. Kalinów 118 120 238 

10. Ligota Dolna 52 42 94 

11. Ligota Górna 45 47 92 

12. Niwki 47 47 94 

13. Osiek 196 222 418 

14. Płużnica Wielka 95 88 183 

15. Rozmierka 453 478 931 

16. Rozmierz 206 219 425 

17. Rożniątów 416 454 870 

18. Sucha 336 325 661 

19. Szczepanek 358 369 727 

20. Szymiszów 879 926 1805 

21. Warmątowice 249 255 504 

Razem 13637 14816 28453 
 

     
 

    

Gmina Strzelce Opolskie 2019r. 2020r. 

Urodzenia 282 240 

Zgony 366 469 

Zameldowanie: 

1) Pobyt stały 

2) Pobyt czasowy obywateli 

polskich 

3) Pobyt czasowy 

cudzoziemców 

 

181 

 

605 

 

627 

 

549 

 

441 

 

794 
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Najczęściej nadawane imiona w roku 2020 w Gminie Strzelce Opolskie: 

Imiona żeńskie Imiona męskie 

1. Emilia 1. Filip 

2. Julia 2. Antoni 

3. Zuzanna 3. Szymon 

4. Hanna 4. Wojciech 

5. Maja 5. Jakub 

 

➢ Aktualnie w gminie Strzelce Opolskie w rejestrze REGON zarejestrowanych jest 2 572 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 958 stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (o 59 więcej niż w 2019r.) 

➢ Największe firmy w naszej gminie w grudniu 2020, wg zatrudnionych na etat, to: 

• Grupa Coroplast  -  ok. 750 zatrudnionych 

• Grupa Adamietz -  ok. 650 zatrudnionych 

• Grupa Kronospan  - ok. 600 zatrudnionych 

• Intersilesia McBride -  ok. 400 zatrudnionych 

➢ Bezrobocie na koniec 2020 roku w powiecie strzeleckim wynosiło 5,4%, tj. o 0,3% 

więcej niż rok wcześniej. Liczba osób bezrobotnych w gminie Strzelce Opolskie 

w 2020r. wynosiła 684 (wobec 620 na koniec r. 2019). 

 

SOŁECTWA 

Gminę Strzelce Opolskie tworzy 27 sołectw, w tym 5 sołectw miejskich:  

1) sołectwa wiejskie: Błotnica Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, Grodzisko, Jędrynie, 

Kadłub -Wieś, Kadłub – Piec, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota Górna, 

Niwki, Nowa Wieś, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, 

Szczepanek, Szymiszów- Wieś, Szymiszów- Osiedle, Warmątowice, 

2) sołectwa miejskie: Adamowice, Mokre Łany, Suche Łany, Farska Kolonia, Nowa Wieś. 

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE/ SPÓŁKI: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

2) Strzelecki Ośrodek Kultury, 

3) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 

4) Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, 

6) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich, 

7) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, 

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

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

Budżet Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/173/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r.  

 

BUDŻET GMINY 

Stan na 31.12.2020 r. 

PLAN 

 

WYKONANIE 

 

DOCHODY 

+ PRZYCHODY 
173.188.417,29 159.176.354,64 

WYDATKI 

+ ROZCHODY 
173.188.417,29 149.404.085,57 

 

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu w 2020r.: 

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 PRZED I PO ZMIANACH  

 zestawienie porównawcze 

PLAN:   

  

(1)       

na 01.01.2020r. 

 

(2) 

na 31.12.2020r. 

 

(3) 

wykonanie 

31.12.2020 r. 

(4) 

wskaźnik 

proc. 

       [4:3]  

DOCHODY    150.400.000,00 156.058.417,29 149.955.401,45 96,1 

z czego: 

dochody bieżące 
142.550.000,00 144.088.520,95 143.039.130,28 99,3 

dochody majątkowe 7.850.000,00 11.969.896,34 6.916.271,17 57,8 

     

w tym:     

- subwencja 25.428.125,00 25.628.800,00 25.628.800,00 100,0 

- dotacje na zadania 

zlecone 

 

40.812.628,00 

 

40.731.484,96 

 

40.526.822,46 

 

99,5 

- dotacje na zadania 

własne 

 

2.391.296,00          

 

2.849.215,51 

 

2.760.633,46 

 

96,9 

- środki pozyskane 

z innych źródeł 

(w  tym z UE) 

 

5.364.205,24 

(4.192.145,24) 

 

9.037.335,02 

(5.304.928,02) 

 

3.473.921,36 

(872.531,59) 

 

38,4 

(16,4) 

- pozostałe dochody 

(w tym z opłat za 

zezwolenia za sprzedaż 

napojów alkoholowych) 

 

76.403.745,76 

 

(680.000,00) 

 

77.811.581,80 

 

(680.000,00) 

 

76.864.837,04 

 

(700.387,13) 

 

98,8 

 

103,0 

     

PRZYCHODY 15.265.185,00 17.130.000,00 9.220.953,19 53,8 

• pożyczki i kredyty 

• niewykorzystane 

środki pieniężne 

12.500.000,00 

-- 

12.500.000,00 

687.806,15 

2.500.000,00 

687.806,15 

20,0 

100,0 

• wolne środki 2.765.185,00 3.942.193,85 6.033.147,04 153,0 
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DOCHODY + 

PRZYCHODY 
165.665.185,00 173.188.417,29 159.176.354,64 91,9 

     

WYDATKI + 

ROZCHODY 
165.665.185,00 173.188.417,29 149.404.085,57 86,3 

     

WYDATKI 162.800.000,00 170.673.232,29 146.888.905,49 86,1 

w tym: 

wydatki bieżące 
144.950.000,00 147.809.572,44 137.529.937,16 93,0 

wydatki majątkowe 17.850.000,00 22.863.659,85 9.358.968,33 40,9 

w tym: 

- wydatki własne 

(w  tym z 

porozumienia) 

121.987.372,00 129.941.747,33 106.362.083,03 81,9 

- z czego na wydatki 

GPPiRPA i PPN 

 

680.000,00 

 

694.691,47 

 

546.256,57 

 

78,6 

- wydatki na zadania 

zlecone 

 

40.812.628,00 

 

40.731.484,96 

 

40.526.822,46 

 

99,5 

w ramach wydatków 

bieżących: 
    

• wynagrodzenia 

i  pochodne 
56.075.169,88 57.305.546,12 53.909.678,08 94,1 

• wydatki remontowe 2.466.000,00 2.845.500,00 2.725.702,07 95,8 

     

ROZCHODY 2.865.185,00 2.515.185,00 2.515.180,08 100,0 

spłata kredytów 

i  pożyczek krajowych 
2.865.185,00 2.515.185,00 2.515.180,08 100,0 

DOCHODY - 

WYDATKI 
-12.400.000,00 -14.614.815,00 +3.066.495,96 x 

PRZYCHODY - 

ROZCHODY 
+12.400.000,00 +14.614.815,00 +6.705.773,11 x 

 

Ujęte w budżecie gminy na rok 2020 - przychody to: wolne środki z lat poprzednich – 

w wysokości 3.942.193,85 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach w wysokości 687.806,15 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 

12.500.000,00 zł stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań 

inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy. 

 

➢ Na 1 stycznia 2020 roku stan zadłużenia, to kwota 13.706.365,49 zł, na którą składały się: 

pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych. 
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Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku, obniżył się o kwoty spłat 

poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 11.191.185,41 zł, o łączną kwotę spłaty 

2.515.180,08 zł - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy 

kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku 

wyniosło 13.691.185,41 zł. 

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na 

koniec roku 2020 - mogło osiągnąć poziom 23.691.180,49 zł, co daje wskaźnik 15,2% 

planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat 

i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych ostatecznie wyniósł 9,1%, co pozwala 

gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach. 

➢ Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych 

jednostek budżetowych. W roku 2020 poszczególne zadania realizowane były przez: 

1) Urząd Miejski, 

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

jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, gimnazja, przedszkola, 

międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek), 

3) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK), 

4) Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS), 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), 

6) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) – samorządowy zakład budżetowy. 

Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina, realizuje przy 

udziale gminnych jednostek organizacyjnych: 

1) Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury, 

2) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (SWiK), 

3) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM). 

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

funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych 

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

aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego. 

Łącznie w okresie 2020 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 86,1% - tj. 

na plan 170.673.232,29 zł zrealizowano 146.888.905,49 zł. 

 

➢ Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych 

ustaw wykonano w 99,5% - na plan 40.731.484,96 zł wydatkowano kwotę 40.526.822,46 zł. 

➢ W ramach ogólnego planu wydatków dla zadań własnych gminy - wydatki bieżące, 

obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie 90,6% 

na plan 107.006.087,48 zł wydatkowano 96.946.710,06 zł. Natomiast plan na wydatki 

majątkowe zrealizowano na poziomie 40,9% (na plan 22.863.659,85 zł zrealizowano 

9.358.968,33 zł). 

Zastój gospodarki odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu 

terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, niższa realizacja planu 

dochodów zmusiła samorządy do zachowania procedury ostrożnościowej 
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W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy w roku 2020 w ogólnej kwocie wydatków, 

aż 93,6% udziału mają wydatki bieżące, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich 

obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne 

na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materiałowe, 

usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych 

gminie. Udział wydatków majątkowych, to 6,4% ogólnej kwoty wydatków. 

Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę 23.784.326,80 zł. 

Okolicznością szczególną w 2020 r. - mającą znaczący wpływ na wykonanie wydatków - była 

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. 

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż - 

pomimo zawirowań związanych z COVID-19 - realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym 

planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający 

zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu 

rzędu 5.509.193,12 zł. 

Pomimo powyższych negatywnych czynników w roku ubiegłym przedstawiony 

w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2020 r. dowodzi prawidłowej realizacji 

przyjętych planów. Uzyskana nadwyżka budżetowa (+3.066.495,96 zł), to między innymi efekt 

przesuniętych w czasie (na 2021 rok) części wydatków majątkowych. 

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota 13.691.185,41 zł. Uzyskane 

nadwyżki (operacyjna i budżetowa) oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia 

potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych strategicznych zadań budżetu roku 2021 i lat 

następnych. Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również 

utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 

2020 r. 

Szczegółowa analiza wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za rok 2020r. dostępna 

jest na stronie internetowej  http://bip.strzelceopolskie.pl/gmina/budzet_info_2020.html. 

4 STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

 OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH 

Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane                                                    

z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r.                                     

o samorządzie gminnym. Stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości w 2020r. 

uległ zmianie na skutek: 

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

sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości lub przyznania nieruchomości 

zamiennej dokonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak 

również nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, 

2) postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym decyzji Burmistrza 

Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych 

na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. 

http://bip.strzelceopolskie.pl/gmina/budzet_info_2020.html
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o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony 

w planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

 

Lp. 

 

Sposób korzystania z nieruchomości 

Stan na 

1.01.2020r. 

w ha 

Stan na      

31.12.2020r. 

w ha 

   1.  Nieruchomości zagospodarowane przez gminę 

w tym:  

      -  drogi i rowy gminne      

665,70 

 

368,85 

664,96 

 

371,21 

   2.  

  

   

Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych 

w tym: 

  - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy 

  - spółdzielnie i inne osoby prawne  

  - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą        

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi                  

z  udziałem SM 

  - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) 

  - grunty rolne 

26,81 

 

2,75 

8,67 

6,60 

4,83 

 

2,02 

1,94 

26,60 

 

2,56 

6,53 

8,66 

4,83 

 

2,08 

1,94 

   3. Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach 

gminy w tym:     

- zespół placówek oświatowych 

  - szkoły podstawowe 

  - przedszkola 

  -  MOS 

  - Środowiskowy Dom Samopomocy 

  - OPS  

  - GZMK  

  - CRWiS „Strzelec” 

  - Żłobek 

44,27 

 

9,64 

10,40 

3,34 

3,45 

0,20 

0,35 

15,28 

1,39 

0,22 

43,55 

 

9,60 

9,85 

3,34 

3,45 

0,20 

0,35 

15,15 

1,39 

0,22 

   4.  Użytkowanie  gruntów gminnych  

w tym:  

  - Polski Związek Działkowców 

  - Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

  - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego   

50,74 

 

49,76 

0,11 

0,87 

50,74 

 

49,76 

0,11 

0,87 

   5.  Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa 

 

1,00 

 

1,00 

   RAZEM 788,52 786,85 
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Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane 

bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące 

rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).  

Tereny oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede 

wszystkim zabudowy usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe 

tereny oddane w użytkowanie wieczyste dotyczą garaży oraz terenów niezabudowanych 

przeznaczonych  w planach miejscowych na cele mieszkaniowe. 

Prawo użytkowania obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez 

organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy. 

Natomiast trwały zarząd ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających 

osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, 

opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym. 

W skład zasobu gminnego wchodzą również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,              

do których gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego. 
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 CHARAKTERYSTYKA  WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSĆI PRZEZ GMINNĘ 

 

L.p. 

 

Rodzaj zagospodarowania 

Stan na      

31.12.2020r. 

w ha 

Wskaźnik 

procentowy 

% 
I. Nieruchomości stanowiące własność gminy  664,96 

  gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy  371,21 55,82 

  usługi komunalne (składowisko odpadów, 

oczyszczalnia) 

37,37 5,62 

  nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna) 0,62 0,09 

  rezerwa budowlana, w tym: 

     -  usługi ogólno-miejskie 

     -  budownictwo mieszkaniowe, 

     -  przemysł, bazy i składy, 

     -  cmentarz komunalny  

47,08 

3,31 

8,89 

24,64 

10,24 

7,08 

  tereny sportowe i rekreacyjne, działalność 

kulturalna  

24,53 3,69 

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

pozostałe 

182,85 27,5 

  targowisko miejskie  1,30 0,2 

 

II. 

Wieczyste użytkowanie nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa 

 

1,00 

 

 RAZEM 665,96  

 

Z mienia gminy korzystają następujące podmioty: 

1.  gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: 

1) Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania 

wynikające ze statutu oraz gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia 

Burmistrza Strzelec Opolskich  Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz prowadzi sprawy 

związane z gospodarką tym zasobem. 

W zarządzie GZMK pozostają nieruchomości z zasobu gminy wskazane w powołanym 

zarządzeniu, cmentarz komunalny oraz część lokali użytkowych, a od lipca 2016 r. lokale 

mieszkalne znajdujące się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale 

mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do 

zarządzania Spółce PUKiM w Strzelcach Opolskich, z którą umowa została podpisana 12 stycznia 

2009r. Umowa ta szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu 

wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów. Z końcem lutego 2020 r. zakończył 

się 5 letni okres zachowania trwałości projektu Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości II 

przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich, który prowadzony był przez  Gminny Zarząd 

Mienia Komunalnego od 2015r.  
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2) Gminne jednostki oświatowe, (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek 

Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,79 ha, 

przeznaczone na cele oświatowe. 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został 

trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,35 ha, położonych  w Strzelcach Opolskich 

obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmującą wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem 

niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania,  

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został 

trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność statutową, 

5) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich,  utworzone  w 2011r. 

jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwały zarząd nieruchomości o  łącznej 

pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych,  

6) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich prowadzący działalność sportową 

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

7) Żłobek w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej 

w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,22 ha, na której 

ustanowiony został trwały zarząd.  

2. pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy korzystające z mienia 

1) Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, instytucja kultury, która na podstawie 

umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, 

Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, 

Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach. Czynsz 

z tego tytułu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 

20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez 

Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.  

2) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich, spółka prawa 

handlowego, która dzierżawi należące jeszcze do gminy sieci oraz urządzenia wodne 

i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów. 

3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o. o. w Strzelcach 

Opolskich spółka prawa handlowego, które zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych, 

parkiem miejskim i zielenią miejską oraz gminnym zasobem mieszkaniowym. 

3. inne podmioty: 

1) Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą 

PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa 

obowiązywała do 31.12.2020r.  

2) Organizacje sportowe: boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach 

wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy. 

3) Dzierżawcy gruntu gminnego (zawarte są 261 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 

62,2534 ha). 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

16 

 

 
 

Majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym przedstawia poniższa tabela. 

(wielkości podane w tabeli uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz 

wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji 

zakończonych w 2020). 

Lp. Treść 
Pow. 

w ha 

Wartość  

mienia w zł. 

Liczba 

budynków i 

budowli 

1. 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego 

w tym: 

1. zasób mieszkaniowy i usługowy 

    gminy wraz ze wspólnotami  

    mieszkaniowymi, 

2. cmentarz komunalny 

3. siedziba 

15,15 

 

9,96 

 

 

5,14 

0,05 

 

30 131 113 

 

24 270 608 

 

 

4 419 927  

1 440 578 

 

160 

 

155 

 

 

3 

2 

 

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

3. 

żłobek, przedszkola, szkoły 

podstawowe, zespoły placówek 

oświatowych, hale sportowe i boiska 

szkolne  

23,63 52 453 774 107 

4. 
budynki administracyjne UM                           

i świetlice 
0,81 3 993 234 20 
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 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY 

 

NIERUCHOMOŚCI  NABYTE  PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2020r.-31.12.2020r. 

5. remizy OSP, zbiorniki p. poż. 2,75 3 092 623 19 

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

7. 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

Społecznej 
0,20 3 028 370 3 

8. 
dzierżawa na cele wod.-kan.  

SWiK Sp. z o.o. 
17,37 14 703 815 65 

9. targowisko miejskie 1,30 1 875 957 14 

10. CRWiS „Strzelec” 1,39 14 350 133 1 

11. kąpielisko miejskie i hala sportowa 2,56 776 342 11 

12. 
MOS, boiska sportowe, tereny 

rekreacyjne 
24,74 3 921 287 25 

13. stołówka „Piast”  0,07 1 830 812 2 

14. 

lasy, parki, tereny zadrzewione                        

i zakrzewione,  stawy, rola i inne tereny 

niezabudowane 

182,85 7 427 175 25 

15. drogi,  rowy 371,21 56 657 788 268 

16. pozostałe mienie   40,37 15 714 788 208 

Lp. Treść Liczba 

decyzji- 

umów 

Pow. 

nieruch. 

w ha pow. 

lokalu w m2 

Koszt nabycia 

w zł 

1. Umowy nabycia prawa własności 1 0,0018 1 802,00 

2. Umowy nabycia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu 

1 0,0808 13 000,00 

3. Nabycie z mocy prawa własności 

nieruchomości wydzielonych pod 

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

14 

 

1,0169 

 

43 209,00* 

4. Nabycie w drodze zasiedzenia 1 0,0965 nieodpłatnie 

5. Darowizna prawa własności gruntu 2 0,2356 nieodpłatnie 
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*  kwota uwzględnia realizację 5 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich  

o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z wydanymi decyzjami w 2020r. oraz odszkodowanie 

wynikające z decyzji Starosty Strzeleckiego za działki przejęte  w 2019r. w Kadłubie. 

 

Ponadto w 2020r. dokonano wypłaty odszkodowania w kwocie 969 140,00 zł Krajowemu Ośrodkowi 

Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości nieruchomości położonej w Strzelcach 

Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej działką nr 4994/101, nieodpłatnie przekazanej 

Gminie na podstawie umowy Rep. A. nr 6800/2009 z dnia 08.07.2009r. 

 

➢ W roku 2020 z mocy prawa przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 1,0169ha gruntów 

z czego w Strzelcach Opolskich 0,3400 ha, w Brzezinie 0,1405 ha, w Kadłubie  0,0924 ha, 

w Szczepanku 0,1300ha, w Rożniątowie 0,2100 ha, w Błotnicy Strzeleckiej 0,0044 ha, 

w Rozmierce 0,0232 ha i w Kalinowie 0,0764 ha (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami). Za część przejętych w 2020 r. gruntów o łącznej pow. 0,3913 ha 

wypłacono w 2020 r. odszkodowanie w wysokości 42 300,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. 

Ponadto w 2020r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 909 zł. za grunt o pow. 

0,0004 ha przejęty w latach poprzednich, a położony w Kadłubie. 

Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów 

komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy (w tym 

mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż:  

-  grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą stanowić własność 

gminy, 

- wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury 

technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,  

- dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki dla inwestorów. 

➢ W 2020 r. Gmina nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej: 

1) prawo własności gruntu o powierzchni 0,0018 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną 

ul. Strzelców Bytomskich obręb Strzelce Op. za kwotę 1 802,00 zł, 

2) prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0808 ha pod zabudowę usługową obręb 

Strzelce Op. za kwotę 13 000,00 zł. 

➢ W drodze darowizny gmina w 2020r. nabyła dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2356ha.  

➢ Ponadto na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich 

Sygn. I. Ns 433/19 z 1 lipca 2020r. Gmina Strzelce Opolskie nabyła przez  zasiedzenie prawo 

własności nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy Plac Żeromskiego 

9, stanowiącej działkę nr 1726/2 o pow. 0,0965ha.  

6. Zamiana nieruchomości pomiędzy 

gminą a osobą fizyczną 

1 0,0630 4 971,00  

(obowiązek dopłaty przez 

osobę fizyczną na rzecz 

Gminy kwoty  

1 219,59) 

 RAZEM 19 1,4946 62 982  
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➢ Natomiast w drodze zamiany Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną działką 

nr 304/2 o pow. 0,0630ha obręb Kadłub, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Z tytułu 

rozliczenia wartości nieruchomości osoba fizyczna dopłaciła gminie kwotę 1 219,59 zł. 

 

NIERUCHOMOŚCI  ZBYTE  PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2020r.-31.12.2020r. 

Lp. Treść Pow. 

w ha 

Cena w zł. Liczba 

nabywców 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Sprzedaż działek niezabudowanych 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz  

najemców  

 

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz  

najemców (pow. 451,60 m2 ) 

 

Sprzedaż nieruchomości na poprawę 

warunków zagospodarowania 

 

Sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego 

 

Sprzedaż działki w trybie 

bezprzetargowym stanowiącej 

nieruchomość zamienną przyznaną 

osobie fizycznej w ramach należnego 

odszkodowania 

2,3986 

 

x 

 

 

x 

 

 

0,0318 

 

 

0,3336 

 

 

0,0091 

 

 

 

 

3 433 950 

 

319 728,96 

 

 

166 496 

 

 

14 889 

 

 

67 661 

 

 

10 682 

(obowiązek 

dopłaty przez 

osobę fizyczną na 

rzecz Gminy 

kwoty 8 208,86 zł.) 

5 

 

12 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

RAZEM 2,7731 4 013 406,96 22  

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat. 

 

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 2,7731 ha: 

1) w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:  

- z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (U24), sprzedano jedną nieruchomość położoną 

w  Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, o pow. 0,9803ha, za cenę  1 515 000 zł 

(plus 23% Vat), 

- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU17), sprzedano jedną  

nieruchomość położoną w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej, pow. 0,3911ha, za 

cenę   121 200 zł (plus 23% Vat), 

- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW1), sprzedano jedną 

nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, o pow. 

0,9326ha, za cenę 1 780 000 zł (plus 23% Vat). 

2) w trybie ustnego przetargu ograniczonego: 

- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU16), sprzedano jedną 

nieruchomość położoną w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej i ul. Ks. J. Wajdy, o pow. 

0,0056ha, za cenę 2 550 zł (plus 23% Vat), 
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- dwie działki o powierzchni ogólnej 0,0890ha położone w Strzelcach Opolskich przy                          

ul. Kolejowej, na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem RZ – tereny użytków 

zielonych, za cenę 15 200 zł. 

3) w trybie bezprzetargowym:  

- realizując wnioski najemców lokali mieszkalnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. zbyto dwanaście lokali 

mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowił łączną kwotę 319 728,96 zł, w tym 

koszt remontu budynków 53 999,92 zł.  

- realizując wniosek najemców lokali użytkowych na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/320/09 z dnia 24 czerwca 2009r. zbyto dwa lokale 

użytkowe położone w  Strzelcach Opolskich przy Leśnej 10A i ul. Leśnej 10B. Dochód z tego 

tytułu stanowi łączną kwotę  166 496zł. 

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jedna nieruchomość 

położona w Strzelcach Opolskich, o powierzchni  0,0318ha, za cenę 14 889 zł. plus 23% Vat. 

Ponadto na rzecz użytkownika wieczystego sprzedana została nieruchomość położona 

w Strzelcach Opolskich o łącznej pow. 0,3336 ha, a dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł 

67 661 zł. 

Jednocześnie na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Strzeleckiego Nr 1/18 z dnia 6.07.2018r. 

przyznano osobom fizycznym nieruchomość zamienną, w ramach przysługującego 

odszkodowania za przejęty przez Gminę z mocy prawa grunt przeznaczony pod drogę publiczną 

oznaczony działką nr 1736/5 o pow. 0,0042ha. Przyznanie odszkodowania w postaci 

nieruchomości zamiennej, oznaczonej działką nr 1736/8 o pow. 0,0091ha, nastąpiło 

z obowiązkiem dokonania przez osoby fizyczne dopłaty na rzecz Gminy Strzelce Opolskie kwoty 

8.208,86 zł. brutto, ustalonej jako różnica wartości działek plus 23% podatku Vat, naliczonego od 

wartości 10.682 zł. 

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej 

w Strzelcach Op. składającej się z działki nr 1792/3. Z tego tytułu Gmina otrzymała 

wynagrodzenie w łącznej wysokości 4 192 zł. (plus 23% Vat). 

 

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY 

 

Lp. 

 

Treść 

Liczba 

budyn. 

Liczba 

lokali 

mieszk. 

Liczba 

lokali 

użytk. 

1. 1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie 

GZMK, w tym: 

a) lokale w budynkach 100% Gminy,  

    w tym najem socjalny lokali  

b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

stanowiące własność Gminy, 

    w tym najem socjalny lokali  

   Lokale sprzedane 

 

 

42 

- 

 

64 

- 

 

 

240 

26 

 

448 

5 

614 

 

 

27 

 

 

17 

 

32 
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2. Lokale będące w gospodarowaniu GZMK 

a) własność lokalu nabytych w formie darowizny 

b) spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni  

Mieszkaniowej,  

w tym najem socjalny lokali  

--- 3 

2 

 

1 

 

--- 

--- 

3. Lokale będące w posiadaniu GZMK  

w tym najem socjalny lokali 

1 4 

--- 

1 

4. Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek 

oświatowych 

5 7 --- 

5. Lokale  będące w trwałym zarządzie OPS                               

z przeznaczeniem na realizację działań  statutowych 

(mieszkania chronione) 

1 36 

 

--- 

 RAZEM  w tym: 

a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji 

GZMK (trwały zarząd, gospodarowanie, posiadanie) 

b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek  

    oświatowych 

b) lokale będące w trwałym zarządzie OPS 

(mieszkania chronione) 

Lokale sprzedane  

 

 

  

738 

695 

 

 

7 

 

36 

614 

45 

45 

 

--- 

 

 

 

32 

 

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest   64 wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 25 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziałów. 

Zarządcą wspólnot mieszkaniowych jest: 

1) 46 wspólnot - Spółka PUKiM,  

2) 1 wspólnota - firma MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola, 

3) 10 wspólnot zarządzanych jest przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA”, 

4) 7 wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba 

Krzysztof Kukla. 

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 614 

lokali  mieszkalnych i 32 użytkowych. 

Gmina posiada 45 lokali użytkowych, z czego 1 lokal znajduje się w budynku będącym  w posiadaniu 

oraz 45 garaży. Ponadto od 1 marca 2020r. w gospodarowaniu GZMK pozostaje 8 lokali użytkowych 

znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 46B. 

Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje w gminie 

problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest 

w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje z prawem do lokalu socjalnego 

lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność skierowania środków finansowych na 

inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego 

struktury.  

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby 

najmów socjalnych lokali. Sposobem na wywiązanie się przez Gminę z części swoich ustawowych 
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obowiązków, jest porozumienie realizowane od 2007r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach 

Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie 7 mieszkań o niższym standardzie 

z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem 

w  wysokości ponad 2 747,45 zł. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie 

roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym 

wyrok sądowy, których wysokość w porównaniu z rokiem 2019 r. zmniejszyła  się o 16 994,98 zł 

i wyniosła 2 768,08 zł. 

   INNE  PRAWA   MAJĄTKOWE 

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, gminie 

przysługują inne prawa majątkowe, należą do nich w szczególności: 

1) udziały gminy w spółkach prawa handlowego: 

a) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach 

Op. przy ul. Mickiewicza 2,  (100%), 

b) Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. 

Mickiewicza 10,  (90,9%). 

2) hipoteki na nieruchomościach, 

3) najem socjalny lokali mieszkalnych, 

4) posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie 

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

5) prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

 

 

Lp. 

 

Treść 

Liczba 

działek 

/ 

udziałów 

 

Pow. 

w  ha 

Udział w  % 

/ 

wartość w zł, 

miesięczny czynsz 

 

1. 

Prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa 

 

4 

 

0,98 

 

100% 

2. Udział w prawie użytkowania   

wieczystego nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu 

Państwa 

 

1 

 

 

0,05 

 

801/10.000 

części w drodze położonej  

na terenie Strzeleckiego 

Obszaru Gospodarczego 

 

3. 

Udział w spółkach: 

         -   PUKiM Strzelce Op. 

              

          

         -   SWiK Strzelce Op. 

 

_13__ 

9 000 

(po 100zł) 

 

__43___ 

117 675 

(po 550zł) 

 

2,53 

 

 

 

6,12 

 

100 % 

900.000 zł. 

 

 

90,9 % 

64 721 250 zł. 
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4. Udział członkowski  

(Strzelecka Spółdzielnia Socjalna                              

w Strzelcach Op.) 

1 - 5 000 

5. Umowy użyczenia 5 0,06 nieodpłatnie 

6. Wierzytelności gminy zabezpieczone 

hipoteką 

15 - 261 500 

7. Umowy najmu lokali mieszkalnych 

od Spółdzielni Mieszkaniowej 

z  przeznaczeniem na lokale socjalne 

7 - 

 

2 747,45 

(średnio) 

8. Posiadanie  1 0,04 55 922 

 

Ważną pozycję w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się  w posiadaniu gminy. Są to 

nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 

1994r. był ustanowiony tzw. zarząd państwowy, tj. 

 

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

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

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

RAZEM X 0,1325 212 530 

  INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY 

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy dotyczą między innymi użyczenia: 

- drogi gminnej gminie Izbicko w związku z realizacją ustawowych zadań własnych gminy 

(zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie),  

-  nieruchomości rolnych położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej (gospodarstwa rolne 

„Kaczorownia” i „Doryszów”) Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”,  

- gruntu Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich (lokalizacja pamiątkowego 

krzyża), 

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną,  

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach części gruntu położonego przy ul. Błotnickiej 

z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,  

- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko nieruchomości z przeznaczeniem na cele oświatowe 

(prowadzenie w ramach statutowej działalności niepublicznej szkoły podstawowej  w Grodzisku), 

- Ośrodkowi Pomocy Społecznej dwóch pomieszczeń przy ul. Opolskiej 32a w Strzelcach Opolskich 

z przeznaczeniem na cele związane z dalszą realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod 

program 2020”. 

Ponadto wydano 15 decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich  dotyczących wygaśnięcia trwałego 

zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach 

Opolskich  i 2 decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu jednostek oświatowych (PSP nr 1 w Strzelcach 

Op. oraz ZPO w Suchej) oraz 3 decyzje dotyczące ustanowienia trwałego zarządu, w tym na rzecz 

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich 2 decyzje  (Dąbrowskiego 14                          
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i Pl. Żeromskiego 9), a także 1 decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu dla jednostki oświatowej 

(PSP nr 1 w Strzelcach Op.). 

   DOCHODY  Z  MIENIA  KOMUNALNEGO 

 

 

Lp. 

 

Źródło dochodu 

Plan 

na 2020r. 

w zł 

Wykonanie 

na 31.12.2020 

w zł 

1. Sprzedaż nieruchomości 4 350 000 4 133 292,59 

2. Dochody z dzierżawy i najmu 5 156 000 4 399 100,98 

3. 

 

Dochody z opłat rocznych  za  

użytkowanie wieczyste i trwały 

zarząd 

265 000 252 224,94 

4. Dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego we własność 

145 259,26 103 935,65 

5. Dochody ze sprzedaży 

wyrobów i składników 

majątkowych 

500 - 

6. Pozostałe 

(w tym: zwrot kosztów 

przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży, oprocentowanie 

rat oraz służebność) 

70 000 52 751,46 

 RAZEM 9 986 759,26 8 941 305,62 

 

➢ Nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2020r. nieruchomości znalazły nabywców. 

Na 22 ogłoszone przetargi jedynie 5 okazało się skutecznych. Nieruchomości, których nie 

udało się sprzedać w 2020r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2021r. 

Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę 

Lp. Treść Liczba 

decyzji/umów 

Pow. działek 

w ha 

1. Umowy użyczenia nieruchomości 9 3,98 

2. Umowy o administrowanie 2 0,02 

3. Umowy o świadczenie usług dozoru 1 - 

 

4. 

Wygaśnięcie trwałego zarządu 

nieruchomości gminnej 

 

17 

 

0,83 

 

5. 

Ustanowienie trwałego zarządu 

nieruchomości gminnej 

3 0,46 
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mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę 

działek budowlanych w następnych latach. 

➢ Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości                        

227 614 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie z art. 15j zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin 

wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za rok 2020,  ustalony 

został  do dnia 31 stycznia 2021r.  

➢ W 2020r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości 4 637,00 zł, to 

kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych  

w latach poprzednich. Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 

103 936 zł. Dochód  z tego tytułu został zrealizowany w 72%.  

W 2020 r. skierowano do sądu 3 pozwy dotyczące dłużników gminy z tytułu opłaty za użytkowanie 

wieczyste na łączną kwotę 42 301,43 zł. (należność główna) oraz 1 pozew o zapłatę z tytułu kary 

umownej na kwotę 32 380,16 zł. Pozostałe pozwy/wnioski dotyczą spraw związanych ze 

stwierdzeniem nabycia spadku.  

Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych. Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do 

budżetu terminowo  i w wymaganej wysokości.  

5 INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE W 2020 R. 

W 2020 r. w Gminie Strzelce Opolskie zrealizowane zostały  przez komórki merytoryczne Urzędu 

Miejskiego oraz przez gminne jednostki organizacyjne między innymi następujące inwestycje 

i zadania remontowe.  

 INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach” – wykonawcą zadania była 

firma TRANSKOM z Jaryszowa. Wartość zadania wyniosła 2 148 000 zł. W ramach zadania 

wymieniony został wodociąg, wybudowano kanalizację deszczową, powstał chodnik a także 

ułożono nową nawierzchnię jezdni.  
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„Oznakowanie poziome dróg gminnych” – zadanie wykonała firma ReZNAK z Opola. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 54 667,20 zł. 

„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. 

„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. Wykonawcą zadania 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 ocznej w Strzelcach Opolskich, w Szymiszowie Wsi wjazd do przedszkola i wjazd 

do składu węgla przy ul. Małej, w Błotnicy Strzeleckiej ul. Parkowej. 
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„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. 

  

„Przeglądy okresowe dróg”- zadanie obejmowało wykonanie przeglądu rocznego dróg 

gminnych. Realizatorem zadania było Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa 

Komunikacyjnego TRASCOMP Sp. z o.o. z Warszawy. Umowna wartość zadania wyniosła 

28 387,17 złotych. 

„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich – opracowanie 

dokumentacji technicznej” – dokumentacja obejmuje odcinek drogi od Parku Miejskiego (od 

ul. Przyjaznej) do granicy z Gminą Ujazd o długości około 2km. Wykonawcą zadania była firma 

Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. Wartość 

zamówienia wyniosła 22 140,00 złotych. 

 „

Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej w Szymiszowie Osiedlu” 

– wykonano drugi etap zadania w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego a także 

funduszu sołeckiego Sołectwa Szymiszów Osiedle. Wykonawcą robót była firma 

GLOBETTER Adam Pandel z Czarnocina. Wartość zadania wyniosła 51 137,01 zł.   
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„Przebudowa ul. Różanej w Suchej” – wykonawcą zadania była firma PUH DOMAX Arkadiusz 

Mika z Boronowa. Wykonano odcinek drogi długości ok 160 mb i szerokości 5,0 m za kwotę 

179 464,37 zł. 

 

„Oznakowanie pionowe dróg gminnych” –wykonawca prac związanych z wymianą lub naprawą 

oznakowania pionowego było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

w Strzelcach Opolskich. Prace prowadzone były w miarę występujących potrzeb. Wartość zadania 

wyniosła 49 994,90 złotych. 

„Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla w Strzelcach Opolskich" 

- opracowanie dokumentacji projektowej” – zakres zadania obejmuje sporządzenie 

dokumentacji projektowej dla przebudowy bądź rozbudowy istniejącej drogi pod kątem 

dostosowania do warunków zwiększonego ruchu kołowego. Wartość dokumentacji projektowej 

33 210,00 zł. 

 

 
„Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - opracowanie dokumentacji 

projektowej” – zadanie realizowała firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton 

z miejscowości Czerwionka-Leszczyny. Umowna wartość zadania 98 400,00 zł. 
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„Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej w Szymiszowie” – w ramach 

zadania zrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego wykonano odwodnienie chodnika wraz 

z częścią ul. Szkolnej. Wykonawcą robót była firma PHU BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

Wartość zadania wyniosła 13 100 złotych. 

 

„Przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich – budowa miejsc postojowych” – 

zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM z Jaryszowa za kwotę 

30 000 złotych. W ramach zadania powstało 12 miejsc postojowych. 

 

„Remonty awaryjne chodników” – wartość zdania wyniosła 80 000 złotych. W ramach zadania 

usuwane były uszkodzenia powstające na gminnych chodnikach. Wykonawcą zadania była firma 

Usługi Ogólnobudowlane Spyra Joachim z Błotnicy Strzeleckiej. 

 
Remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Jankowskiego do ul. Krakowskiej w Strzelcach 

Opolskich” – wykonawca zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM 

z Jaryszowa. Wartość zadnia została określona na 28 000 złotych.  

 
Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie 

Osiedlu” – wykonawcą zadania była firma „ELEKTRYCY” A. A. Gabor Spółka jawna z Lublińca. 

Łączna wartość wykonanych robót wynosi 25 367 złotych. Zrealizowany został cały zakres 

projektowy tj. zamontowano pięć nowych słupów z ledowymi oprawami. 
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„Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce – wjazd na posesję 51B od strony 

Grodziska” – wykonawcą zadania była firma „ELEKTRYCY” A. A. Gabor Spółka Jawna 

z Lublińca z kwotę 14 760 złotych. W ramach zadania zmontowano dwa słupy z oprawami 

ledowymi. 

„Budowa oświetlenia ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej” – zadanie realizowane było 

w ramach funduszu sołeckiego . Wykonawcą robót była firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec 

Opolskich. Wartość wykonanych robót wynosi 5 658 złotych. W ramach zadania powstał jeden 

punkt świetlny. 

„Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej”. – wykonawcą zadania była firma „EL-SECO” 

Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. W ramach zadania powstały dwa punkty świetlne ledowe za 

kwotę 11 439 złotych. 

 „

Budowa oświetlenia ul. Rynek w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zdania była firma                 

„EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. W ramach zadania powstały 4 punkty świetlne 

za kwotę 33 210 złotych. 
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„Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice – Przysiółek Dolna Lipa” – wykonawcą zadania 

była firma „EL-SECO” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. W ramach zadania powstało 7 opraw 

oświetleniowych za kwotę 30 140 złotych. 

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej” – zadanie zrealizowała firma 

"ELEKTRYCY" A. A. GABOR SPÓŁKA JAWNA z Lublińca. Wartość wykonanych robót 

wyniosła 7 257,00 złotych. W ramach zadania powstał jeden punkt świetlny. 

„Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO” w Dziewkowicach” – 

zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego budżetu obywatelskiego, którego zakres obejmował 

wykonanie I etapu oświetlenia boiska w Dziewkowicach (2 słupy z oprawami). Wykonawcą 

przedsięwzięcia była firma EL-Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Wartość zadania wyniosła 

43 500,00 zł. 

„Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Rożniątowie” – zadanie wykonane w ramach fundusz 

sołeckiego. Inwestycja obejmowała wykonanie trzech ledowych punktów świetlnych. Wartość 

zadania, którego wykonawcą była firma EL-Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, wyniosła 

8 979,00 złotych. 

                                 

 
„Konserwacja rowu A61” – wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim 

Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość wykonanych robót wynosi 50 000 zł. W ramach zadania 

umocniono obustronnie brzegi rowu na długości 240 metrów. 
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„Konserwacja  rowu melioracyjnego A3 w rejonie sołectwa Adamowice” – zadanie 

zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15 932,09 złotych. Wykonawcą zadania 

była firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wykonano 

wykoszenie traw oraz krzewów, skarpowanie skarp a także odmulono dno rowu na długości ok. 

200mb. 

„Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 1053340, ul. Wiejskiej w Niwkach” – 

wykonawcą zadania, którego wartość wyniosła 15 000 złotych była firma P.H.U. BEN-BUD 

Beniamin Hurek z Suchej. 

 

 

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – odmulanie 

rowów” – wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 

Strzeleckiej. Umowna wartość zadania wyniosła 42 100 złotych. W ramach zadania odmulono 200 

mb rowu A-3 w rejonie ul. 1- go Maja w Strzelcach Opolskich oraz 250 mb rowu A-4 w rejonie 

ul. Dziewkowickiej i ogrodów działkowych w Strzelcach Opolskich. 
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„Odmulenie rowu melioracyjnego „Banatki” w Kadłubie Wsi” – wykonawcą robót była firma 

Usługi Ogólnobudowlane Patoła Lucjan z Grodziska. W ramach zadania odmulono ok. 1,25 km 

dna rowu za kwotę 25 953,00 zł. 

 

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” – zadanie obejmuje 

swym zakresem dwukrotne wykoszenia i opryski rowów. Wykonawcą robót było „INCO” Usługi 

Leśne – Andrzej Drozdek z Łęg. Umowna wartość zadania wyniesie 27 900 zł. 

„Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw w Kadłubie Piecu” zadanie w ramach funduszu 

sołeckiego wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba za kwotę 19 800,00 

złotych. 

 

„Remont wiat przystankowych – naprawa pokrycia dachu przystanku w Kadłubie Piecu” – 

wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba. Wykonano naprawę 

pokrycia dachu przystanku na kwotę 1 600,00 złotych. 

„Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach 

Opolskich” – inwestycja składała się z następujących części: 

✓ adaptacji części pomieszczeń budynku na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie – zadanie 

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

✓ adaptacji 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 
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z budżetu państwa (program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) – 

2 235 436,61 zł. 

Zadanie zrealizowała firma „ALOG” Gerard Gola z Kędzierzyna Koźla. 

  
 

      

 

„Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich 

– zagospodarowanie terenu” – zadanie obejmowało: 

wykonanie drogi pożarowej wraz z miejscami postojowymi oraz koniecznymi rozbiórkami 

istniejących obiektów, 
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wykonanie oświetlenia terenu wokół budynku byłej szkoły, w szczególności ww. drogi oraz miejsc 

postojowych. 

Wykonawcą zadania była firma Globetter Adam Pandel z Czarnocina. Wartość zamówienia 

wyniosła 386 746,23 zł 

 

„Montaż monitoringu w Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce” – zadanie 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12 997 złotych. Wykonawcą zadania była 

firma P.H.U. ENA Norbert Mnich z Suchej. Zamontowano 12 szt. kamer zewnętrznych 

obejmujących zakresem rejestracji okolice boiska sportowego, placu zabaw oraz wnętrza wiaty 

biesiadnej. 

  

„Modernizacja wiaty biesiadnej w Rożniątowie przy ul. Wolności 28” – zakres zadania 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego obejmował wymianę pokrycia dachu wiaty 

biesiadnej wykonanego z płyt onduline na pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Wartość 

wykonanych robót  wynosi 8 100 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane 

Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. 
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„Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - Dostosowanie obiektu 

Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – w ramach zadania, 

którego wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, 

powstała pochylnia dla osób niepełnosprawnych za kwotę 30 950 złotych. Zadanie było 

współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

 
„Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Kalinowicach przy 

ul. Strzeleckiej” – wykonawcą zadania był SOLARTIME Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 7 341,78 zł. 

„Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie obiektu 

do sezonu” – wykonawcą zadania, którego wartość wyniosła 59 347,50 zł była Firma Remontowo-

Budowlana Tomasz Ploch z Jemielnicy. 

 

„Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” - opracowanie dokumentacji 

projektowej. Projekt wykonała firma „PRONASAN” z Tarnowa Opolskiego za kwotę                     

28 290,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021r. 
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„Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej 

na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” - opracowanie dokumentacji projektowej”.  

Projekt wykonała firma „PRONASAN” z Tarnowa Opolskiego za kwotę 28 290,00 zł. Realizacja 

zadania nastąpi w 2021r. 

„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 wyniosła 25 584,00 zł. Wykonawca zadnia była firma SEWI z Opola. 

 
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. 

 

 INWESTYCJE NA NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH PRZEPROWADZONE 

PRZEZ GZMK  

 

1. REMONTY 

W 2020r. na nieruchomościach gminnych przeprowadzono remonty na kwotę 456 718 zł, a dotyczyły 

one zadań konserwacyjno-remontowych i obejmowały: 

1) remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów  -121 204 zł. w tym: 
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a) wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Pl. Żeromskiego 9 

w  Strzelcach Op. – 36 019 zł. 

b) wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Strzeleckiej 4 

w Niwkach – 85 185 zł. 

2) zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty za 183 758 zł, w tym   m.in.: 

a) wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych – 31 670 zł, 

b) remont instalacji (gazowe, elektryczne, wod - kan, c.o)w lokalach gminnych – 69 703  zł, 

3) remonty lokali mieszkalnych; przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia  na kwotę                        

151 756 zł. 

 

2. INWESTYCJE  

Inwestycje w 2020r. na nieruchomościach gminnych wykonano na łączną kwotę  

958 680 zł. i dotyczyły one zadań w zakresie:  

1) zagospodarowanie nieruchomości gminnych  - 449 229 zł. w tym  m.in: 

a) wykonanie wzmocnienia konstrukcji więźby dachu oraz  stropu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Krakowska 39 i Pl. Targowy 1  w Strzelcach Op. – 40 500 zł, 

b) wykonanie wzmocnienia ścian i stropu budynku przy ul. Powstańców Śl.16 w Strzelcach Op., 

40 989 zł, 

c) wykonanie przebudowy muru obronnego przy bramie ul. Dąbrowskiego 10 w Strzelcach Op., 

120 034 zł, 

d) wykonanie przebudowy stropu w budynku GZMK przy ul. Zamkowej 2- 44 982 zł, 

2) wykonanie ogrzewania etażowego oraz urządzeń wentylacyjnych w celu zapewnienia  

 bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenia emisji pyłów- 175 236 zł.  

3 ) wykonanie dokumentacji projektowych – 34 072 zł. 

4) wykonanie wymiany konstrukcji dachów i pokryć z dociepleniem oraz pozostałe roboty 

inwestycyjne,  -  25 731 zł. 

5) termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej 4 

w  Strzelcach Op. – 261 493 zł, 

6) zakup i wdrożenie modułu kadry i płace programu DOM 5 – 12 919 zł. 

 

W ramach robót remontowych i inwestycyjnych w wielu lokalach mieszkalnych dokonano likwidacji 

starych wysokoemisyjnych źródeł grzewczych takich jak: piece kaflowe, trzony kuchenne, piece 

żarowe, kominki. Działania te wpłynęły na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ich użytkowania 

dostosowując je do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji grawitacyjnej.  

Jednocześnie prowadzi się dalsze działania mające na celu  obniżenie emisji szkodliwych pyłów 

poprzez zmianę sposobu ogrzewania (likwidacja pieców kaflowych oraz innych)  na ogrzewanie 

etażowe gazowe lub niskoemisyjne etażowe na paliwo stałe. 

 

W efekcie zlikwidowano 7 pieców kaflowych, 2 piece c.o węglowe oraz 4 trzony kuchenne                        

w 9 lokalach mieszkalnych; razem 13 starych nieefektywnych źródeł grzewczych na węgiel na rzecz: 

- etażowego ogrzewania gazowego w 5 lokalach mieszkalnych,  

- etażowego ogrzewania na paliwo stałe w 4 lokalach mieszkalnych. 
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Stan techniczny budynków wraz zasobem mieszkaniowym gminy uzależniony jest od wieku 

budynku, wyposażenia mieszkań w instalację elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania oraz zakresu wykonywanych remontów w lokalach oraz na budynkach.  

Remonty budynków gminnych wykonywane są zgodnie z przyjętym planem, na realizację którego 

zabezpiecza się środki finansowe w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.  

Zakres planowanych remontów w pierwszej kolejności uwzględnia wydatki niezbędne do utrzymania 

budynków gminnych w niepogorszonym stanie technicznym oraz mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa ludzi.  

 

W 2020r. dokonano poprawy stanu technicznego pięciu  budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 

− wykonano termomodernizację wraz z remontem   budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

w Strzelcach Opolskich , przy ul. Krakowskiej 4, 

− wykonano wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w  Niwkach, przy 

ul. Strzeleckiej 4, 

− wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Pl. 

Żeromskiego 9 w Strzelcach Op. 

− wykonano wzmocnienia więźby dachu oraz stropu budynku mieszkalnego przy ul. Krakowska 

39-Pl.Targowy 1 w Strzelcach Op. 

− wykonano wzmocnienia ścian i stropu budynku przy ul. Powstańców Śl.16 w Strzelcach Op. 

Ponadto przystosowano budynek , przy ul. Toszeckiej 6 w Strzelcach Op. do obowiązujących 

wymogów z zakresu wymaganych ilości wentylacji w lokalach mieszkalnych w budynku. 

Trwają natomiast  pracę polegające na zwiększeniu zapewnienia dopływu powietrza 

zewnętrznego do wszystkich lokali w budynku ,zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa. 

 Pozostałe budynki wymagają dalszych nakładów finansowych m.in. remontu dachów, elewacji oraz 

poprawy bezpieczeństwa użytkowania lokali mieszkalnych poprzez dostosowanie ich do 

obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji grawitacyjnej (nadal  trwają prace w 

tym zakresie zgodnie z planem w uzgodnieniu z Zakładem Kominiarskim) jak również wymiany 

wysokoemisyjnych starych źródeł grzewczych na mniej emisyjne, bardziej efektywne oraz  

bezpieczniejsze w użytkowaniu. 

 INWESTYCJE I PRACE REMONTOWE ZREALIZOWANE W OBIEKTACH 

OŚWIATOWYCH 

 

1. Najważniejsze prace remontowe zrealizowane w 2020 roku w obiektach oświatowych:  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

1) PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich: 

• prace remontowe związane z montażem kamer – 3.075,00 zł  

• demontaż placu zabaw z ulicy Marka Prawego i montaż na ulicy Kozielskiej – 13.835,18 zł  

• naprawa części dachu wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie ciągu komunikacyjnego 

w hali sportowej – 6.000,00 zł  

2) PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich: 

• remont instalacji monitoringu – 3.813,00 zł  

3) PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich: 
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• naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 9.000 zł  

• naprawa ogrodzenia kortu tenisowego – 20.000 zł  

• naprawa tynków – 2.314,25 zł  

• konserwacja elementów wentylacyjnych – 1.608,84 zł 

• prace remontowe przy monitoringu – 5.837, 93 zł 

• naprawa elewacji kanalizacji – 13.105,65 zł 

• konserwacja wentylacji i naprawa co – 2.000,00 zł    

4) PSP w Szymiszowie: 

• konserwacja kotła olejowego – 1.144, 67 zł  

• modernizacja monitoringu – 2.583,00 zł  

• wykonanie chodnika – 7.000,00 zł  

5) ZPO w Błotnicy Strzeleckiej: 

• remont dachu i naprawa chodnika – 8.716,72 zł  

6) ZPO w Dziewkowicach: 

• remont dachu i poddasza związany z usuwaniem skutków pożaru – 24.078,60 zł  

• prace dekarskie – 3.201,17zł  

7) ZPO w Kadłubie: 

• malowanie sanitariatów w sali gimnastycznej – 4.453,50 zł  

8) ZPO w Rozmierce: 

• remont daszku – 7. 280,00 zł   

PRZEDSZKOLA 

1) PP nr 4 w Strzelcach Opolskich 

• remont daszku w oddziale zamiejscowym w Szczepanku – 3.321,00 zł  

• wymiana okien w oddziale zamiejscowym w Szczepanku – 1.445,00 zł  

2) PP nr 5 w Strzelcach Opolskich: 

• prace remontowe chodnika – 46.699,90 zł  

• malowanie klatki schodowej – 1 .879,74 zł  

• wymiana pionu kanalizacji w oddziale zamiejscowym w Rożniątowie – 5.873,37 zł  

• ogrodzenie frontowe w oddziale zamiejscowym w Rożniątowie – 12.300,00 zł  

3) PP nr 8 w Strzelcach Opolskich 

• remont łazienki /awaria co – 1.426,80 zł  

4) PP nr 9 w Strzelcach Opolskich 

• naprawa dachu – 1. 430,00 zł  

• naprawa przecieku w kuchni – 1.500,00 zł  

5) PP nr 10 w Strzelcach Opolskich 

• monitoring – 1.828,20 zł  

6) ZPO w Dziewkowicach 

• wymiana podgrzewacza – 1.467,17 zł  

• prace dekarskie – 3.803,10 zł  

• remont kominów – 3.400,00 zł  

7) ZPO w Błotnicy Strzeleckiej  

• naprawa dachu, malowanie szatni – 10.376,28 zł  

• wymiana parapetów i drzwi w oddziale zamiejscowym w Warmątowicach – 10.787,10 zł  
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• remont podłogi w szatni – 3.520,00 zł  

8) ZPO w Rozmierce 

• przyłącze kanalizacji do kuchni – 1.500,00 zł. 

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 

• remont dachu – 1.400,00 zł 

• naprawa kosiarki – 1.293,00 zł  

ŻŁOBEK  

• naprawa opraw awaryjnych – 983,39 zł. 

 

2. Inwestycje zrealizowane w 2020 roku:  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

1) PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich: 

• wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcyjnym budynku oświatowego 

w Strzelcach Opolskich przy ul. Wawrzyńca Świerzego – 28 897,62 zł (wydatek, który nie 

wygasa z końcem 2020 roku (URMSO Nr XXXI/265/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.) 

2) PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku sali gimnastycznej przy ul. 1 Maja – 35. 670,00 zł 

3) PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich: 

• przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 – 180.545, 56 zł  

4) ZPO w Dziewkowicach: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku szkoły podstawowej – 43.542,00 zł 

5) ZPO w Błotnicy Strzeleckiej: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku szkoły podstawowej – 15.744, 00 zł 

6) ZPO w Kalinowicach: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetycznej budynku szkoły – 28.290,00 zł 

7) ZPO w Rozmierce: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku szkoły podstawowej – 31. 980,00 zł  

8) ZPO w Suchej: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku szkoły podstawowej – 75. 915,60 zł  

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku sali gimnastycznej – 33. 943, 08 zł  

9) PSP w Szymiszowie: 

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku – 29.520,00 zł  

• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku sali gimnastycznej – 30.750,00 zł. 

PRZEDSZKOLA 

1) ZPO w Dziewkowicach: 
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• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace poprawiające efektywność 

energetyczną budynku oświatowego przy Strzeleckiej 1 w Dziewkowicach – 41.621,97 zł  

2) ZPO w Kadłubie: 

• modernizacja istniejącego placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Grodzisku – 48.261,54 

zł. Zadanie zrealizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 

ŻŁOBEK  

• wykonanie systemu klimatyzacji – 144.309,75 zł. 

6 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I USŁUGI KOMUNALNE 

Zestawienie dróg gminnych administrowanych przez Gminę Strzelce Opolskie 

 

Lp. 
Numer 

drogi 

Numer 

ewidencyjny 

odcinka (NEO) 

Nazwa drogi Długość [m]  

1 105399O G1053991611055 Balcarzowice - Warmątowice 960  

2 105268O G1052681611055 Błotnica Strzelecka - ul.Kolejowa 233  

3 105271O G1052711611055 Błotnica Strzelecka - ul.Leśna 795  

4 105269O G1052691611055 Błotnica Strzelecka - ul.Nowa 382  

5 105272O G1052721611055 Błotnica Strzelecka - ul.Parkowa 888  

6 105276O G1052761611055 
Błotnica Strzelecka - 

ul.Powstańców Śląskich 
119  

7 105273O G1052731611055 
Błotnica Strzelecka - ul.Stara 

Cegielnia 
547  

8 105274O G1052741611055 Błotnica Strzelecka - ul.Stawowa 117  

9 105275O G1052751611055 Błotnica Strzelecka - ul.Szkolna 380  

10 105419 O G1054191611055 

Błotnica Strzelecka- łącząca drogę 

powiatową ul. Dworcową z 

przejazdem kolejowym 

799  

11 105270O G1052701611055 Błotnica Strzelecka - ul.Wiejska 894  

12 105277O G1052771611055 
Błotnica Strzelecka-Balcarzowice-

Sieroniowice 
211  

13 105278O G1052781611055 Brzezina - ul.Lipowa 1143  

14 105508O G1055081611055 Centawa - Warmątowice 834  

15 105279O G1052791611055 Brzezina- Brzezińska 2223  

16 105265O G1052651611054 droga bez nazwy do Dziewkowic 1213  

17 105288O G1052881611055 Dziewkowice - pl. Klasztorny 264  

18 105296O G1052961611055 Dziewkowice - ul.Centawska 449  

19 105294O G1052941611055 Dziewkowice - ul.Jemielnicka 268  

20 105298O G1052981611055 Dziewkowice - ul.Józefa Lompy 688  

21 105282O G1052821611055 Dziewkowice - ul.Kolejowa 527  

22 105290O G1052901611055 Dziewkowice - ul.Kościelna 281  

23 105293O G1052931611055 Dziewkowice - ul.Krótka 382  

24 105284O G1052841611055 Dziewkowice - ul.Księdza Wajdy 346  

25 105291O G1052911611055 Dziewkowice - ul.Łąkowa 176  

26 105295O G1052951611055 Dziewkowice - ul.Mała 370  



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

43 

 

27 105292O G1052921611055 Dziewkowice - ul.Spacerowa 426  

28 105289O G1052891611055 Dziewkowice - ul.Ogrodowa 381  

29 105285O G1052851611055 Dziewkowice - ul.Podgórna 161  

30 105297O G1052971611055 Dziewkowice - ul.Polna 516  

31 105283O G1052831611055 Dziewkowice - ul.Poprzeczna 187  

32 105287O G1052871611055 Dziewkowice - ul.Sportowa 157  

33 105299O 
G1052991611055, 

G1052991611054 

Dziewkowice - ul.Strzelecka, 

Dziewkowice - ul.Strzelecka 

(boczna) 

748  

34 105286O G1052861611055 Dziewkowice - ul.Szkolna 256  

35 105281O G1052811611055 Dziewkowice - ul.Zielona 712  

36 105306O G1053061611055 Grodzisko - Bregule 1415  

37 105305O 105305O1611054 Grodzisko - ul.Leśna 207  

38 105305O G1053051611055 Grodzisko - ul.Leśna 499  

39 105302O G1053021611055 Grodzisko - ul.Młyńska 529  

40 105301O 105301O1611054 Grodzisko - ul.Polna 387  

41 105301O G1053011611055 Grodzisko - ul.Polna 719  

42 105304O G1053041611055 
Grodzisko - ul.Powstańców 

Śląskich 
1648  

43 105303O G1053031611055 Grodzisko - ul.Stawowa 713  

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

45 105307O G1053071611055 Jędrynie - ul.Krótka 151  

46 105308O G1053081611055 Jędrynie - ul.Polna 684  

47 105309O G1053091611055 Jędrynie - ul.Zielona 216  

48 105322O G1053221611055 Kadłub - Barwinek - Spórok 3031  

49 105321O G1053211611055 
Kadłub - przysiółek Banatki 

(ul.Piaskowa do Młyńskiej) 
463  

50 105318O G1053181611055 Kadłub - ul.Boczna 566  

51 - wewnętrzna Kadłub - ul.Dworcowa 259  

52 105310O G1053101611055 Kadłub - ul.Krótka 345  

53 105319O 105319O1611054 Kadłub - ul.Leśna 488  

54 105319O G1053191611055 Kadłub - ul.Leśna 630  

55 105311O G1053111611055 Kadłub - ul.Młyńska 458  

56 105312O G1053121611055 Kadłub - ul.Okólna 426  

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

58 105316O G1053161611055 Kadłub - ul.Piaskowa boczna 1248  

59 105313O G1053131611055 Kadłub - ul.Polna 300  

60 105314O G1053141611055 Kadłub - ul.Wodna 489  

61 105320O G1053201611055 Kadłub - ul.Wolności 881  

62 105315O 105315O1611054 Kadłub - ul.Zamkowa 97  

63 105315O G1053151611055 Kadłub - ul.Zamkowa 508  

64 105317O G1053171611055 Kadłub - ul.Zielona 1624  

65 105327O G1053271611055 
Kalinowice - Kalinów 

(ul.Strzelecka) 
1460  

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

67 105328O 105328O1611054 Kalinowice - ul. Parkowa 239  

68 105323O G1053231611055 Kalinowice - ul.Przeskok 371  
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69 105324O G1053241611055 Kalinowice - ul.Szkolna 137  

70 105326O G1053261611055 Kalinowice- Góry świętej Anny 569  

71 105330O G1053301611055 
Kalinów - granica gminy Leśnica 

(Dolna) 
2806  

72 105329O G1053291611055 Kalinów - ul.Parkowa 179  

73 - wewnętrzna Kalinów - ul.Piękna 143  

74 105331O G1053311611055 

Ligota Dolna - Wiejska, Ligota 

Dolna - ul.Ezechiela Orlika, Ligota 

Dolna - ul.Romantyczna 

1604  

75 105333O G1053331611055 Ligota Górna - ul.Leśna 437  

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

77 105332O G1053321611055 Ligota Górna - ul.Wiejska 507  

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

79 105334O G1053341611055 Niwki - Wiejska 1339  

80 105339O G1053391611055 Osiek - ul.Krótka 909  

81 105337O G1053371611055 Osiek - ul.Leśna 313  

82 105336O G1053361611055 Osiek - ul.Polna 425  

83 105340O G1053401611055 Osiek - ul.Strzelecka Boczna 367  

84 105338O G1053381611055 Osiek - ul.Szkolna 409  

85 105342O G1053421611055 
Płużnica Wielka - granica woj. 

śląskiego (Ligota Toszecka) 
1049  

86 105341O G1053411611055 Płużnica Wielka - ul.Wiejska 555  

87 105335O G1053351611055 
Poznowice - granica gminy Izbicko 

- Niwki 
939  

88 105351O 
G1053511611054, 

G1053511611055 

Rozmierka - Podborzany 

(ul.Jemielnicka), Strzelce Opolskie 

- Podborzany (ul.Jemielnicka) 

1829  

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

90 105349O G1053491611055 Rozmierka - ul.1 Maja 276  

91 105345O G1053451611055 Rozmierka - ul.Dworcowa 1273  

92 105347O G1053471611055 Rozmierka - ul.Krótka 144  

93 105350O G1053501611055 Rozmierka - ul.Leśna 790  

94 105348O G1053481611055 Rozmierka - ul.Pasternik 1349  

95 105344O G1053441611055 Rozmierka - ul.Polna 619  

96 105346O G1053461611055 
Rozmierka - ul.Powstańców 

Śląskich 
366  

97 105343O G1053431611055 Rozmierka - ul.Szkolna 644  

98 105357O G1053571611055 Rozmierz - ul.Jemielnicka 642  

99 - wewnętrzna Rozmierz - ul.Kościelna 40  

100 105352O G1053521611055 Rozmierz - ul.Krzyżowa 203  

101 105355O G1053551611055 Rozmierz - ul.Młyńska 1963  

102 105356O G1053561611055 Rozmierz - ul.Strzelecka 221  

103 105353O G1053531611055 Rozmierz - ul.Wyzwolenia 1553  

104 105354O G1053541611055 Rozmierz - ul.Zielona 191  

105 105358O G1053581611055 Rożniątów - ul.Biadaczowa 586  

106 105364O G1053641611055 
Rożniątów - ul.Biadaczowa 

(Biadacz-Groszków) 
707  
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107 105359O G1053591611055 Rożniątów - ul.Brzozowa 277  

108 105362O G1053621611055 Rożniątów - ul.Krótka 775  

109 105361O G1053611611055 Rożniątów - ul.Leśna 474  

110 105360O G1053601611055 Rożniątów - ul.Polna 402  

111 105363O G1053631611055 
Rożniątów - ul.Wolności 

(odgałęzienia) 
691  

112 105420 O G1054201611055 Strzelce Opolskie -  ul. Ogrodowa 438  

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

114 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - boczna 1 Maja 745  

115 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - boczna Kard. S. 

Wyszyńskiego 
175  

116 105280O G1052801611055 
Strzelce Opolskie - Brzezina - gr. 

gminy Ujazd 
3420  

117 105421O G1054211611055 
Strzelce Opolskie - droga między 

blokami 6 i 7 na os. Piastów Śl. 
99  

118 1054230O G10542301611055 Strzelce Opolskie- część KZ 1 183  

119 105422O G1054221611055 Strzelce Opolskie -część KZ 2 375  

120 - wewnętrzna 

Strzelce Opolskie - droga 

wewnętrzna przy bloku nr 5 na os. 

Piastów Śl. 

95  

121 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. 

Bocznicowej i Sosnowej 
155  

122 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. K. 

Miarki i B. Prusa 
61  

123 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. 

Krzywoustego i Klonowej 
116  

124 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. 

Marka Prawego i pl. Targowego 
119  

125 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. 

Nowowiejskiej i Kamiennej 
66  

126 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - łącznik ul. 

Toszeckiej i W. Świerzego 
297  

127 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Opolska boczna 

1 
491  

128 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Opolska boczna 

2 
127  

129 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Os. Piastów 

Śląskich 
533  

130 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - parking przy ul. 

Parkowej 
104  

131 105221O G1052211611054 
Strzelce Opolskie - plac Mikołaja 

Kopernika 
91  

132 105232O G1052321611054 Strzelce Opolskie - Plac Myśliwca 87  

133 105263O G1052631611054 
Strzelce Opolskie - Plac Stefana 

Żeromskiego 
278  

134 105255O G1052551611054 
Strzelce Opolskie - ul. Plac 

Targowy 
644  
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135 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - przedłużenie ul. 

Zamkowej 
110  

136 105242O G1052421611054 Strzelce Opolskie - Plac Rynek 399  

137 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Strzelecki 

Obszar Gospodarczy I 
189  

138 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - Strzelecki 

Obszar Gospodarczy II 
77  

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

140 105248O G1052481611054 
Strzelce Opolskie - ul.Andrzeja 

Struga 
177  

141 105402O G1054021611054 Strzelce Opolskie - ul.Agatowa 252  

142 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Asnyka 115  

143 105207O G1052071611054 
Strzelce Opolskie - ul.Bolesława 

Chrobrego 
172  

144 105220O G1052201611054 
Strzelce Opolskie - ul.Bolesława 

Krzywoustego 
189  

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

146 105202O G1052021611054 Strzelce Opolskie - ul.Blokowa 202  

147 105410O G1054101611054 Strzelce Opolskie - ul.Bocznicowa 608  

148 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - ul.Norberta 

Bończyka 
138  

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

150 105203O G1052031611054 Strzelce Opolskie - ul.Brzezińska 186  

151 105205O G1052051611054 Strzelce Opolskie - ul.Brzozowa 235  

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

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

154 105401O G1054011611054 Strzelce Opolskie - ul.Bursztynowa 656  

155 105411O G1054111611054 Strzelce Opolskie - ul.Ciepłownicza 1031  

156 105404O G1054041611054 Strzelce Opolskie - ul.Czereśniowa 3002  

157 105208O G1052081611054 
Strzelce Opolskie - ul.Jarosława 

Dąbrowskiego 
231  

158 105235O G1052351611054 
Strzelce Opolskie - ul.Elizy 

Orzeszkowej 
162  

159 105412O G1054121611054 
Strzelce Opolskie - ul.Euzebiusza 

Ferta 
379  

160 105206O G1052061611054 
Strzelce Opolskie - ul.Fryderyka 

Chopina 
91  

161 105209O G1052091611054 Strzelce Opolskie - ul.Fabryczna 809  

162 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Fabryczna 374  

163 105210O G1052101611054 Strzelce Opolskie - ul.Floriana 202  

164 105251O G1052511611054 
Strzelce Opolskie - ul.Klonowa( 

dawniej Świerczewskiego) 
708  

165 105211O G1052111611054 Strzelce Opolskie - ul.Graniczna 212  

166 105212O G1052121611054 Strzelce Opolskie - ul.Grunwaldzka 127  

167 105216O G1052161611054 
Strzelce Opolskie - ul.Hugo 

Kołłątaja 
87  
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168 105245O G1052451611054 
Strzelce Opolskie - ul.Henryka 

Sienkiewicza 
298  

169 105400O G1054001611054 
Strzelce Opolskie - ul.Henryka 

Pobożnego 
190  

170 105223O G1052231611054 
Strzelce Opolskie - ul.Juliusza 

Ligonia 
72  

171 105226O G1052261611054 
Strzelce Opolskie - ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 
614  

172 105258O G1052581611054 
Strzelce Opolskie - ul.Józefa 

Wilkowskiego 
140  

173 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - ul.Bronisława 

Jankowskiego 
168  

174 105213O G1052131611054 Strzelce Opolskie - ul.Jarzębowa 159  

175 105201O G1052011611054 Strzelce Opolskie - ul.Jordanowska 227  

176 105228O G1052281611054 
Strzelce Opolskie - ul.Karola 

Miarki 
606  

177 105214O G1052141611054 Strzelce Opolskie - ul.Kamienna 711  

178 105266O G1052661611054 
Strzelce Opolskie - ul.Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
446  

179 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - ul.Karola 

Miarki (boczna) 
159  

180 105403O G1054031611054 
Strzelce Opolskie - ul.Kazimierza 

Wielkiego 
679  

181 105215O G1052151611054 Strzelce Opolskie - ul.Kolejowa 483  

182 105219O G1052191611054 Strzelce Opolskie - ul.Krótka 66  

183 105256O G1052561611054 
Strzelce Opolskie - ul.Księdza 

Józefa Wajdy 
115  

184 105227O G1052271611054 
Strzelce Opolskie - ul.Ks. Karola 

Lange 
100  

185 105405O G1054051611054 
Strzelce Opolskie - ul.Księcia 

Alberta 
188  

186 105222O G1052221611054 Strzelce Opolskie - ul.Leśna 429  

187 105224O G1052241611054 Strzelce Opolskie - ul.Ludowa 70  

188 105225O G1052251611054 Strzelce Opolskie - ul.Łąkowa 116  

189 105217O G1052171611054 
Strzelce Opolskie - ul.Marii 

Konopnickiej 
153  

190 105416O G1054161611054 
Strzelce Opolskie - ul.Marka 

Prawego 
791  

191 105229O G1052291611054 Strzelce Opolskie - ul.Młyńska 131  

192 105231O G1052311611054 Strzelce Opolskie - ul.Mostowa 803  

193 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Nefrytowa 81  

194 105233O G1052331611054 Strzelce Opolskie - ul.Okrężna 1220  

195 105234O G1052341611054 Strzelce Opolskie - ul.Osiedle 323  

196 105236O G1052361611054 Strzelce Opolskie - ul.Parafialna 48  

197 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Parkowa 77  

198 105237O G1052371611054 Strzelce Opolskie - ul.Piękna 376  

199 105238O G1052381611054 Strzelce Opolskie - ul.Podgórna 189  
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200 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Polna 515  

201 105239O G1052391611054 Strzelce Opolskie - ul.Polna 184  

202 105240O G1052401611054 Strzelce Opolskie - ul.Poprzeczna 255  

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

204 105243O G1052431611054 
Strzelce Opolskie - ul.Kupiecka( 

dawniej Rosenbergów) 
248  

205 105406O G1054061611054 Strzelce Opolskie - ul.Rubinowa 375  

206 105230O G1052301611054 
Strzelce Opolskie - ul.Stanisława 

Moniuszki 
551  

207 105244O G1052441611054 Strzelce Opolskie - ul.Sadowa 293  

208 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - 

ul.Słonecznikowa 
173  

209 105246O G1052461611054 Strzelce Opolskie - ul.Sosnowa 1032  

210 105247O G1052471611054 Strzelce Opolskie - ul.Strażacka 170  

211 105249O G1052491611054 
Strzelce Opolskie - ul.Strzelców 

Bytomskich 
1142  

212 - wewnętrzna 
Strzelce Opolskie - ul.Strzelców 

Bytomskich boczna 
149  

213 105170O G1051701611055 Strzelce Opolskie - ul.Surowcowa 1803  

214 105250O G1052501611054 Strzelce Opolskie - ul.Szkolna 124  

215 - wewnętrzna Strzelce Opolskie - ul.Topazowa 109  

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

217 105253O G1052531611054 Strzelce Opolskie - ul.Topolowa 229  

218 105254O G1052541611054 Strzelce Opolskie - ul.Torowa 301  

219 105204O G1052041611054 
Strzelce Opolskie - ul.Władysława 

Broniewskiego 
136  

220 105252O G1052521611054 
Strzelce Opolskie - ul.Wawarzyńca 

Świerzego 
1550  

221 105257O G1052571611054 Strzelce Opolskie - ul.Wałowa 120  

222 105259O G1052591611054 
Strzelce Opolskie - ul.Wojska 

Polskiego 
58  

223 105424O G1052591611054 Strzelce Opolskie - ul.Wrzosowa 168  

224 105260O G1052601611054 Strzelce Opolskie - ul.Zamkowa 182  

225 105261O G1052611611054 Strzelce Opolskie - ul.Zielona 141  

226 105262O G1052621611054 
Strzelce Opolskie - ul.Żwirki i 

Wigury 
126  

227 105424O wewnętrzna Strzelce Opolskie- ul. Pogodna 695  

228 105300O G1053001611055 Dziewkowice -ul.Leśna 464  

229 105371O G1053711611055 Sucha - Grodzisko 1780  

230 105370O G1053701611055 Sucha - ul. Kopernika 288  

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

232 105369O G1053691611055 Sucha - ul.Kościelna boczna 536  

233 105366O G1053661611055 Sucha - ul.Leśna 744  

234 105365O G1053651611055 Sucha - ul.Polna 257  

235 105368O G1053681611055 Sucha - ul.Wodna 557  

236 - wewnętrzna Szczepanek - ul. Krótka 259  

237 - wewnętrzna Szczepanek - ul. Okrężna 322  
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238 105376O G1053761611055 Szczepanek - ul.Karola Miarki 545  

239 105372O G1053721611055 Szczepanek - ul.Leśna 313  

240 105375O G1053751611055 Szczepanek - ul.Podgórna 378  

241 105373O G1053731611055 Szczepanek - ul.Polna 265  

242 105377O G1053771611055 Szczepanek - ul.Wiktora Knapika 718  

243 105374O G1053741611055 Szczepanek - ul.Wolności 420  

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

245 105389O G1053891611055 Szymiszów - ul. Spokojna 625  

246 105394O G1053941611055 Szymiszów - ul.Suska 217  

247 105378O G1053781611055 Szymiszów - ul.Dębowa 393  

248 - wewnętrzna Szymiszów- ul. Fabryczna 421  

249 105381O G1053811611055 
Szymiszów - ul.Franciszka 

Myśliwca 
576  

250 105386O G1053861611055 Szymiszów - ul.Karola Miarki 173  

251 105384O G1053841611055 Szymiszów - ul.Kościelna 293  

252 105380O G1053801611055 Szymiszów - ul.Krótka 346  

253 105382O G1053821611055 Szymiszów - ul.Krzywa 185  

254 105388O 105388O1611054 Szymiszów - ul.Leśna 104  

255 105388O G1053881611055 Szymiszów - ul.Leśna 432  

256 105392O G1053921611055 Szymiszów - ul.Piękna 1494  

257 105379O G1053791611055 Szymiszów - ul.Polna 733  

258 105385O 1611054 Szymiszów - ul.Strzelecka 1730  

259 105385O G1053851611055 Szymiszów - ul.Strzelecka 360  

260 105390O G1053901611055 Szymiszów - ul.Szkolna 328  

261 105383O G1053831611055 
Szymiszów - ul.Franciszka 

Waloszka 
573  

262 105393O G1053931611055 Szymiszów - ul.Zielona 275  

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

264 105387O G1053871611055 Szymiszów Osiedle - ul.Mała 102  

265 105398O G1053981611055 Warmątowice -  ul.Olszowska 242  

266 105409O G1054091611055 Warmątowice - ul. Błotnicka 504  

267 105395O G1053951611055 Warmątowice - ul.Polna 547  

268 105397O G1053971611055 Warmątowice - ul.Stawowa 280  

269 105396O G1053961611055 Warmątowice - ul.Wiejska 690  

270  wewnętrzna Strzelce Opolskie- Dębowa 70  

271 105427 O Publiczna Strzelce Opolskie- Miodowa 1 250  

272 105423 O Publiczna Strzelce Opolskie- Lawendowa 160  

273  wewnętrzna Strzelce Opolskie- Wspólna 215  

274  wewnętrzna Strzelce Opolskie- Makowa 125  

275  wewnętrzna Błotnica Strzelecka- Polna 650  

276 105426 O Publiczna Brzezina- Cicha 180  

277  wewnętrzna Brzezina- Górna 500  

278  wewnętrzna Brzezina- Miła 280  

279  wewnętrzna Brzezina- Gruszecka 300  

280  wewnętrzna Rożniątów- Kwiatowa 170  

281  wewnętrzna Rożniątów- Słoneczna 230  
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282 105425 O  Szymiszów- Franciszka Waloszka- 

odcinek od drogi krajowej DK94 
220  

283  Wewnętrza Szymiszów- Nowa 300  

284  wewnętrzna Szymiszów- Poprzeczna 195  

285  wewnętrzna Szymiszów- Stara Karolina 550  

286   Płużnica Wielka- Centawska 760  

287  wewnętrzna Sucha- Sosnowa 100  

288  wewnętrzna Sucha- Różana 315  

289  wewnętrzna Warmątowice Centawska 395  

290  G1611055 Kalinów- Wiejska 870  

291  wewnętrzna Kadłub- Graniczna 105  

292 105428 O Publiczna 

Strzelce Opolskie- droga łącząca  

ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. 

Tadeusza Kościuszki ( Parkuj i 

Jedź) 

130  

RAZEM: 147 028  
 

  drogi publiczne   
 

  drogi wewnętrzne    
 

EWIDENCJA GMINNYCH PARKÓW 

Lp. Nazwa Obręb Powierzchnia [ha] 

1 Zabytkowy Park w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie 61,50 

2 Park Rybaczówka  Strzelce Opolskie 5,92 

3 Park Leśny Strzelce Opolskie 7,22 

4 Zabytkowy Park w Kalinowicach  Kalinowice 1,41 

5  Zabytkowy Park w Błotnicy Strzeleckiej Błotnica Strzelecka 6,67 

SUMA 82,71 

 CMENTARZ KOMUNALNY 

Cmentarz komunalny w Gminie Strzelce Opolskie położony jest w Strzelcach Opolskich przy                         

ul. Gogolińskiej 24 i stanowi mienie gminy. Zarządcą cmentarza jest Gminny Zarząd Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich a obsługę prowadzi Biuro Cmentarza Komunalnego, znajdujące 

się przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich.  

W roku 2020r.  na cmentarzu komunalnym odbyło się 97 pogrzebów. Dokonano rezerwacji 10 miejsc 

pochówku, a wydano:  

− 71 zezwoleń na wjazd dla firm kamieniarskich stawiających nagrobki, 

− 28 zezwoleń na utwardzenie terenu przy grobie, 

− 14 zezwoleń na montaż ławki. 

Na koniec 2020r. na cmentarzu komunalnym spoczywało 1344 pochowanych osób. 
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Dochody z opłat na cmentarz komunalny 

Lp. Dochody z opłat Kwota w zł 

1. za miejsce grzebalne pojedyncze 6 900 

2. za miejsce grzebalne podwójne 10 800 

3. za rezerwację miejsca grzebalnego pojedynczego 600 

4. za miejsce grzebalne pod grobowiec podwójny 5 500 

5. za rezerwację miejsca grzebalnego pod grobowiec podwójny 9 000 

6. za miejsce pod niszę w kolumbarium 2 500 

7. za miejsce pod grób murowany wielournowy 2 500 

8. za kolejny pochówek w grobie murowanym lub podwójnym 1 800 

9. wjazd firmy kamieniarskiej na cmentarz 7 100 

10. za miejsce grzebalne – urna 4 000 

11. za rezerwację miejsca pod grób murowany wielournowy 1 600 

12. opłata za utwardzenie terenu 1 400 

13. opłata za ustawienie ławki 700 

14. odsetki 62,76 

15. nadpłata 36,48 

Łączna kwota dochodów z opłat wynosiła 54 499,24 

 

Biuro Cmentarza Komunalnego przekroczyło w 2020r. założony plan dochodów  

w wysokości 40 000 zł z uwagi na zwiększoną ilość pogrzebów w tym dwóch pochówków 

w  kolumbarium oraz wydanych zezwoleń na wjazd na teren cmentarza dla firm kamieniarskich. 

W  celu utrzymania właściwego funkcjonowania cmentarza komunalnego w ciągu roku zakupiono:  

1) chemiczne środki ochrony roślin (chwastobójcze, grzybobójcze, insektobójcze), 

2) paliwo, oleje i smary do sprzętu spalinowego, w tym kosiarek, wykaszarek i odśnieżarki, 

3) części zamienne do maszyn: noże i żyłki tnące, paski klinowe, filtry oleju, filtry powietrza, 

4) narzędzia ogrodnicze do porządkowania cmentarza i pielęgnacji zieleni, 

5) korę sosnową do podsypania rabat roślin ozdobnych, 

6) deski, farby, impregnaty, pędzle w celu odmalowania ławek, koszy na śmieci oraz konserwacji 

ogrodzenia na cmentarzu komunalnym, 

7) nawozy do wzmocnienia trawników i drzewostanu oraz roślin i krzewów ozdobnych, środki 

ochrony roślin, maści ogrodnicze, 

8) nasiona trawy,  

9) kwiaty do wazonów pod krzyżem,  

10) stroiki i znicze na opuszczone groby kwatery IG z okazji Dnia Wszystkich Świętych, 

11) regał na znicze do ponownego wykorzystania, 

12) miniciągnik ogrodowy wraz z kosiarką marki „Solo AL-KO T22” 

Dodatkowo w związku z zagrożeniem epidemicznym covid-19 od marca 2020r. wszyscy pracownicy 

obsługi i Biura zostali w wyposażeni w zakupione specjalnie w tym celu środki ochrony osobistej jak: 

• maseczki na twarz, 

• rękawice lateksowe, 

• przyłbice, 

• płyny do dezynfekcji rąk, 
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• ręczniki jednorazowego użytku, 

• środki do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni stałych. 

 

W 2020 roku na cmentarzu komunalnym na  bieżąco zapewniane było utrzymanie całorocznego 

porządku na całej powierzchni cmentarza oraz parkingu, a także prowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 

terenach zielonych. Prace wykonywane były przez firmy świadczące usługi oraz przez pracowników 

obsługi cmentarza komunalnego z pomocą osób skierowanych do pracy z OPS oraz Centrum Integracji 

Społecznej przy użyciu posiadanego sprzętu, maszyn i urządzeń. 

W okresie od czerwca do października w pracach porządkowych na cmentarzu komunalnym pomagali 

pracownicy interwencyjni skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich na 

podstawie porozumień zawartych z GZMK. Były to osoby bezrobotne kierowane w ramach prac 

społecznie użytecznych, zatrudnione w wymiarze 40 godzin miesięcznie.  

W ramach współpracy pomiędzy Biurem Cmentarza Komunalnego a Stowarzyszeniem Pomocy 

Wzajemnej Barka piętnastu podopiecznych w ramach pracy wysprzątało 159 grobów na kwaterze IG. 

Pomogli także w grabieniu opadłych liści na terenie cmentarza i parkingu. 

W dniu 17 marca 2020r. uruchomiono internetowy portal pod adresem http://cmentarz.gzmk.pl/  

Na stronie internetowej dostępna jest mapa cmentarza komunalnego wraz z opisem znajdujących się 

na nim rzędów i kwater co ułatwia ich lokalizację w terenie. Użytkownik portalu ma także dostęp do 

wyszukiwarki grobów gdzie po wpisaniu frazy istnieje możliwość odszukania grobu osoby 

pochowanej. Możliwe jest również jego działanie w postaci aplikacji na urządzeniach mobilnych.  

 

 

 REGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/359/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia 

Gminnemu Zarządowi Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich prowadzenia Regionalnego 

Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zmiany statutu Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego 

w Strzelcach Opolskich, z dniem 1 lipca 2014r. w strukturze Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego rozpoczął działalność Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, który działał 

w dwóch lokalizacjach: 

1) do 1 sierpnia 2019r. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości (siedziba przy ul. Zamkowej 4) 

http://cmentarz.gzmk.pl/
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2) do 29 lutego 2020r. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości ,,Strzeleckie Łazienki”                            

(ul. Opolska 46B) 

 
W obiekcie przy ul. Opolskiej 46B w 2020r. działalność gospodarczą prowadziły  firmy z branży 

rekreacyjno-fitnessowej.  

Oferta Inkubatora skierowana była do: 

1) osób z terenu powiatu strzeleckiego, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą, 

2) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie powiatu strzeleckiego, 

prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, 

3) podmiotów świadczących usługi dla biznesu, 

4) przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska akademickiego: studentów, absolwentów  

i pracowników naukowych, którzy poprzez prowadzenie działalności gospodarczej 

komercjalizują dorobek naukowy, 

5) innych podmiotów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

 TARGOWISKO 

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

powierzchnię ponad 10.000 m². Targowisko jest własnością Gminy Strzelce Opolskie a funkcjonuje 

na podstawie Regulaminu Targowiska  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/345/09 z dnia 

27 października 2009 r. Strzeleckie targowisko należy do czołówki targowisk na terenie woj. 

opolskiego, jako jedno z najlepiej wyposażonych w niezbędne urządzenia wynikające z wymogów 

Sanepidu, na co pozwoliły nakłady poniesione w ubiegłych latach. W najlepszych okresach handluje 

tam ponad 400 handlowców. 

• Nadzór nad targowiskiem sprawuje referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji. Zarządcą 

targowiska w 2020r., wybieranym w konkursie ofert, była firma „Gabi” z Żędowic prowadzona 

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

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

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

Dochody gminy z tytułu opłat targowych w roku 2020 wyniosły ok. 740 000 zł i były o 26 % niższe 

od zaplanowanych. 

• W 2020 r. handel na targowisku miejskim organizowany był w zgodzie z rygorami wymaganymi 

przez przepisy sanitarne dla okresu pandemii. Zarządzeniami Burmistrza 17 marca 2020r. 

targowisko zostało zamknięte, a od 24 marca do 28 maja działało w ograniczonym zakresie – 

dopuszczony był jedynie handel artykułami spożywczymi i ogrodniczymi. 

• W Strzelcach Opolskich od 2014 r. organizowany jest „Strzelecki Pchli targ”. Nie jest to cykliczna 

impreza, odbywa się zazwyczaj w okresie od wiosny do jesieni, na placu Żeromskiego w Strzelcach 
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Opolskich. Celem organizacji targu jest umożliwienie osobom prywatnym sprzedaży, bądź 

wymiany rzeczy używanych i niepotrzebnych. Udział w targu jest bezpłatny.  

W 2020 r. pchli targ z powodu trwającej pandemii  nie był organizowany. 

 TRANSPORT 

Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od 

zasięgu przewozów, jest gmina, związek międzygminny, powiat (miasto na prawach powiatu), 

związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo lub minister właściwy do spraw 

transportu. 

Gmina Strzelce Opolskie jest członkiem Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ z NAMI, któremu 

powierzyła zadania własne organizacji lokalnego transportu publicznego oraz dowozu uczniów do 

szkół. Związek „Jedź z Nami” powołany został w roku 2016 przez wszystkie samorządy powiatu 

strzeleckiego – 7 gmin i powiat. Celem związku jest organizacja autobusowego transportu publicznego 

na obszarze powiatu, a także realizacja, na rzecz wszystkich gmin, dowozu uczniów do szkół. Dla 

prowadzenia tych zadań związek podpisał wieloletnią umowę ze strzeleckim PKS-em. 

Związek Jedź z Nami, jako organizator transportu publicznego, określa zarówno sieć transportową, 

jak i ceny biletów. Dochody ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów, a różnicę pokrywają 

samorządy w formie tzw. rekompensaty.  

Wydatki Gminy Strzelce Opolskie związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego 

w 2020r. w ramach Związku JEDŹ z NAMI wyniosły 355 tys. zł czyli podobnie jak rok wcześniej. 

 GOSPODARKA ODPADAMI 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie jest realizowane 

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

gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe 

i niezamieszkałe z wyłączeniem od 1 lipca 2015 r. cmentarzy.  

➢  W gminie Strzelce Opolskie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości nie uległ zmianie w stosunku do lat 2013 – 2019. W przypadku nieruchomości 

zamieszkałych jest to system pojemnikowo-workowy, natomiast w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych wyłącznie system pojemnikowy.  

➢  System selektywnej zbiórki „u źródła”, czyli odbiór posegregowanych odpadów sprzed 

nieruchomości od kwietnia 2015 roku jest wspomagany przez uruchomiony w Szymiszowie przy 

ul. Dworcowej 7a Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX. Elementem EKO 

BOX-u są również ogólnodostępne pojemniki służące do selektywnej zbiórki surowców wtórnych tzw. 

dzwony. Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka edukacyjna, gdzie usytuowanych jest 10 tablic 

informacyjnych poświęconych zasadom gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującym na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie, których celem jest uświadamianie o konieczności ograniczania 

produkcji odpadów komunalnych i wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Operatorem EKO BOX-u jest gminna spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich wyłoniona w drodze przetargu.  

Zgodnie z załącznikiem do Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica mogą oddawać do PSZOK 51 frakcji 

odpadów komunalnych, w tym odpady niebezpieczne.  
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➢  W maju 2018 r. w związku z dużym wzrostem ilości bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

wytwarzanych przez mieszkańców naszej gminy, zostało wprowadzone ograniczenie tychże odpadów. 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą wystawić podczas każdego 

odbioru max. 240 l tych odpadów, z nieruchomości wielorodzinnej i mieszanej odbieranych jest max. 

1100 l odpadów. Równocześnie wprowadzono również dodatkową usługę dla mieszkańców 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy wytwarzają więcej niż 240 l odpadów i nie mają 

możliwości ich zagospodarowania we własnym zakresie poprzez kompostowanie lub przekazania ich 

do PSZOK, polegający na odpłatnym odbiorze ponadnormatywnych ilości odpadów. Mieszkańcy 

mogą wystawiać dodatkowe odpady przed swoją posesję w workach o pojemności 120 litrów 

zakupionych w Urzędzie Miejskim w cenie 6 zł/szt. 

➢  W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi trzykrotnie w ciągu roku 

organizowana jest objazdowa, tzw. mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz dwukrotna 

zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

➢  Ponadto niektóre odpady niebezpieczne, jak np.: przeterminowane leki czy baterie, mieszkańcy 

gminy mogą przekazywać w wyznaczonych miejscach:  

• leki - do aptek, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie, 

• zużyte baterie - zbierane są do specjalnych pojemników usytuowanych, w niektórych 

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

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie oraz w Miejskich 

Punktach Elektroodpadów, 

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

PSZOK. 

➢  W wyniku ogłoszonego w I połowie 2019 r. przetargu realizatorem odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie jest nadal konsorcjum 

firm: „Naprzód” Sp. z o. o. z Rydułtów oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

Sp. z o. o. ze Strzelec Opolskich (umowa została podpisana 1 lipca 2019 r. i obowiązuje od 1 lipca 

2019 r. do 30 czerwca 2021 r.).  

➢  Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie mogą prowadzić 

przedsiębiorcy wpisani do gminnego rejestru działalności regulowanej. Rejestr w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi Burmistrz Strzelec Opolskich. 

 

Lp. 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych  z terenu Gminy Strzelce 

Opolskie 

Numer 

rejestrowy 

1.  Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,  

ul. Kosmowskiej 6 m 94, 42 - 200 Częstochowa 

3 

2.  „Strach i Synowie” Sp. z o. o., ul. Bór 169, 42 – 202 Częstochowa 4 

3.  REMONDIS Opole Sp. z o. o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole 7 

4.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka  

z o. o., ul. Mickiewicza 2, 47- 100 Strzelce Opolskie 

10 
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5.  Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, ul. Korzonek 98,     42 – 274 

Konopiska  

11 

6.  REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice    12 

7.  REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o., ul. Nakielska 1-3,            42 – 600 

Tarnowskie Góry  

13 

8.  FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41 - 800 Zabrze   19 

9.  „NAPRZÓD” Sp. z o. o., ul. Raciborska 144 B, 44 - 280 Rydułtowy   21 

10.  Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o. o., ul. Świerklańska 

2, 47 -120 Zawadzkie     

24 

11.  P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o., ul. Św. Jerzego 1A, 50 -518 Wrocław, (adres 

do korespondencji) 48 -303 Nysa, ul. Morcinka 66E 

25 

 

Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarowania odpadami 

Istotnym elementem sprawnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami jest prowadzenie stałej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców. W działaniach edukacyjno-

informacyjnych wykorzystywane są media lokalne i elektroniczne (Internet). Dużym wsparciem 

w komunikacji z mieszkańcami jest działająca od 2018 r. aplikacja mobilna „Moje odpady”, która 

oprócz harmonogramu odbioru odpadów zawiera także inne ważne dane dotyczące gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

➢  W 2020 r. Gmina Strzelce Opolskie, zrealizowała ostatnie zadania projektu pn.: „Kompleksowa 

kampania informacyjno – edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, 

pod nazwą „Eko-Logika” dofinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w 2019 r.  

W ramach projektu m.in. 

• doposażono ścieżkę edukacyjną znajdującą się na terenie Punktu EKO BOX w Szymiszowie 

w interaktywną tablicę edukacyjną, umożliwiającą efektywne przekazanie dzieciom wiedzy 

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• powstał spot informacyjny pt. „Komu śmiecisz?” , promujący Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Szymiszowie, edukujący w zakresie jego znaczenia w efektywnym 

systemowym gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz prawidłowego postępowania 

z odpadami problemowymi. 

Zwieńczeniem “Eko-Logiki” była zorganizowana dla 71 gmin woj. opolskiego Konferencja 

w zakresie gospodarki odpadami, która odbyła się 15 września 2020r. w Strzeleckim Domu Kultury. 

➢  W dalszym ciągu finansowane są programy edukacyjne realizowane przez gminne jednostki 

oświatowe.  W 2020 r. wsparto 16 projektów na łączną kwotę 5 764,24 zł.  

➢W roku 2020 gmina Strzelce Opolskie wydała łącznie na działania edukacyjne z zakresu 

gospodarowania odpadami 71 285,77 zł z czego 49 470,60 zł zostało sfinansowane ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu „Eko-Logika”. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

57 

 

Lp Nazwa działania Ilość 

działań 

Nakład 

(szt.)/ os. 

Koszt brutto  

w PLN 

1. Opracowanie, druk i kolportaż harmonogramów 1 6 700 4 648,53 

2. Druk naklejek na pojemniki 1 1 400 1 894,20 

3. Ulotka dotyczącą odbioru odpadów poremontowych w 

PSZOK 
1 1 000 295,20  

4. Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu 

gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
1 20 0,00 

5. Funkcjonowanie aplikacji „Moje odpady” Strzelce 

Opolskie 
1 -- 6 000,00 

6. 
Publikacja informacji i ogłoszeń w „Informatorze 

Strzeleckim” 
13 0,00 

7. 
Publikacja informacji i ogłoszeń w „Strzelcu Opolskim” 

2 4 366,50 

8. 
Programy ekologiczne, w tym związane z gospodarką 

odpadami komunalnymi realizowane przez placówki 

oświatowe 

16 
5 764,24 

9. 
Zakup stojaków na worki na odpady w ramach 

prowadzonych zajęć edukacyjnych 

2 szt. 
138,00 

10. 
Zakup worków brązowych na bioodpady w ramach 

usługi dodatkowej Gminy Strzelce Opolskie 

1 000 szt. 
492,00 

11. 
Organizacja konferencji w zakresie gospodarki 

odpadami 

1 
31 217,40 

12. 
Spot informacyjny, promujący Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie  

1 
7 380,00 

13. 
Zlecenie zaprojektowania i wykonania interaktywnej 

tablicy edukacyjnej dla PSZOK 

1 szt. 
2 939,70 

14. 
Zlecenie opracowania i dostarczenia scenariuszy zajęć 

edukacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

3 
6 150,00 

15. 
Wartość poniesionych kosztów 71 285,77 

 

Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi są pokrywane przez podmioty, które 

zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

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

ponoszenia opłaty.  



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

58 

 

➢  Ceny jednostkowe usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązują od 1 lipca 

2019 r. do czasu wygaśnięcia aktualnie trwającej umowy tj. do 30 czerwca 2021 r. i są wynikiem 

przeprowadzonego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu gminy Strzelce Opolskie.  

 

W tabeli poniżej przedstawione zostały ceny obowiązujące w roku 2020. 

 

Lp. Katalog usług 
Cena brutto w PLN        

od 1 lipca 2019 
 

1. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych, odebranych od właścicieli 

nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. 

567,00  

2. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

zgromadzonych w sposób selektywny zmieszanych surowców 

wtórnych, odebranych od właścicieli nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne. 

437,40  

3. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

zgromadzonego w sposób selektywny papieru odebranego od 

właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. 

394,20  

4. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

szklanych odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie, 

odebranych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne. 

199,80  

5. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

zebranych selektywnie popiołów na Składowisku odpadów w 

Szymiszowie. 

459,00  

6. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji, odebranych od właścicieli 

nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. 

486,00  

7. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów wielkogabarytowych zebranych podczas tzw. "zbiórki 

mobilnej". 

739,80  

8. 

Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zabranego podczas 

tzw. "zbiórki mobilnej". 

199,80  

 

➢  Za wytworzone odpady, niezależnie od ich ilości, mieszkańcy ponoszą miesięczną opłatę, która po 

zmianie wynosi: 

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

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

w sposób zmieszany. 

Zmiana stawki nastąpiła z dniem 1 lipca 2019  i obowiązywała do dnia 31.12.2020 . 

➢  W kwestii nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane 

są odpady komunalne opłata wnoszona jest od ilości zdeklarowanych pojemników. Wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym przypadku obrazuje poniższa tabela. 

 

RODZAJ 

POJEMNIKA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY -                 

odpady gromadzone                              

w sposób SELEKTYWNY* 

WYSOKOŚĆ OPŁATY -                    

odpady gromadzone                                  

w sposób ZMIESZANY* 
 

60 l 
8,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

16,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

80 l 
10,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

20,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

120 l 
15,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

30,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

240 l 
30,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

60,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

1100 l 
120,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

240,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

KP - 5  
450,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

900,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

KP - 7  
500,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 

1000,00 zł za jeden wywóz jednego 

pojemnika / m-c 
 

*cena obejmuje jeden wywóz jednego pojemnika w miesiącu 

 

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

się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

wynosi 30,00 złotych. Z kolei, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka 

ta wynosi 60,00 złotych.  

➢  Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

pokrywane są z dochodów z tytułu wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez zobowiązane podmioty. W stosunku do roku 2019, w roku 2020 nastąpił wzrost o 1% udziału 

w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi sołectw wiejskich i pozostałych wspólnot. 

Największe problemy z terminowym wnoszeniem opłat, a tym samym największe zadłużenia mają 

właściciele nieruchomości zamieszkujący Strzelce Opolskie oraz sołectwa wiejskie. 
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Do podmiotów zalegających z opłatami systematycznie wysyłane są upomnienia, a następnie, 

w  przypadku nieuiszczenia zaległości - tytuły wykonawcze za pośrednictwem właściwego Naczelnika 

Urzędu Skarbowego.  

Ściągalność opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi utrzymuje się niezmiennie od 

roku 2013 na poziomie średnio około 99 %.  

➢  Największym kosztem związanym z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

jest koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, który stanowi prawie 78% 

wydatków całego systemu. Wydatki dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie stanowią około 13% całości kosztów systemu i są 

wyższe w stosunku do roku 2019 o 3%, natomiast zarządzanie systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi uzyskało ponad 8% wydatków całego systemu i było niższe o 3% w porównaniu do 

roku 2019, co w części mogło być spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju. 

 

Wydatki poniesione na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z podziałem na podstawowe frakcje odpadów w roku 2020.  

 

 
 

3 282 159 zł

396 556 zł

598 417 zł
81 079 zł

54 557 zł

630 070 zł

277 588 zł

7 065 zł
886 896 zł

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych
Koszt odbioru i zagospodarowania popiołu
Koszt odbioru i zagospodarowania szkła
Koszt odbioru i zagospodarowania papieru
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
Koszt odbioru i zagospodarowania elektrosprzętów
Koszty funkcjonowania PSZOK EKO BOX
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 Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

W 2020 roku zebrano z terenu Gminy Strzelce Opolskie 11 980 Mg odpadów (w tym odpady 

z PSZOK), z tego 52 % stanowią odpady selektywne, a EKO BOX przyjął od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 25 frakcji odpadów komunalnych 

o łącznej masie 1 742 Mg, co stanowi wzrost w stosunku do 2019 r. o 9 %.  

 

 
Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że zebrana w 2020 r. łączna ilość odpadów (11 980 Mg) 

jest wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim (11 430 Mg). Na powyższą wartość składa się: 5 803 

Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), 4 435 Mg odpadów segregowanych oraz 1 742 Mg 

odpadów zebranych w PSZOK. W odniesieniu do roku 2019 nastąpił spadek o 15 Mg odebranych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a wzrost ilości odpadów segregowanych                

(o 425 Mg) oraz tych oddawanych przez mieszkańców do PSZOK (o 140 Mg). 

Statystyczny mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie wytworzył w 2020 roku – 421 kg, czyli o 25 kg 

odpadów komunalnych więcej niż w roku 2019.  

Poniżej zestawienie masy odpadów komunalnych w stosunku do liczby mieszkańców w Mg i kg. 

Rok  

Ludność  

(wg danych z 

ewidencji) 

Masa odebranych odpadów 

ogółem w gminie [Mg] 

Ilość odpadów komunalnych 

wytworzonych przez jednego 

mieszkańca gminy [kg] 

2012 31 516 9 250 293 

2013 31 304 8 757 280 

2014 31 194 9 153 293 

2015 31 040 9 366 302 

2016 29 550 10 223 346 

8 423

6 781

5 493 5 439 5 544 5 639
5 955 5 818 5 803

827

1 976

3 660
3 246 3 475 3 927

3 804 4 010
4 435

0 0 0
681

1 204
1 506 1 325 1 602 1 742

9 250
8 757

9 153 9 366

10 223

11 072 11 084
11 430

11 980

0
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2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Odpady zmieszane Odpady segregowane PSZOK Odpady komunalne zebrane ogółem
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2017 29 288 11 072 378 

2018 29 084 11 084 381 

2019 28 828 11 430 396 

2020 28 453 11 980 421 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że średnia ilość przekazanych do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów EKO BOX w Szymiszowie posegregowanych odpadów komunalnych wynosi 

61 kg/mieszkańca (jest to o 5 kg więcej niż w stosunku do roku 2019 r., w którym wartość ta wynosiła 

ok. 56 kg). Największa grupę odpadów oddawanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, a także bioodpady 

stanowiące odpady komunalne oraz wielkogabaryty 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzelce Opolskie za rok 2020 oraz 

dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami 

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

 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH   SPÓŁKA    

Z  O.O. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Strzelcach Opolskich - gminna spółka prawa handlowego, powołana na podstawie Uchwały Nr 

XLIII/267/97 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 1997 roku w wyniku 

przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej w Strzelcach Opolskich 

w jednoosobową Spółkę Gminy Strzelce Opolskie ograniczoną odpowiedzialnością.  

➢  W 2020 r. Spółka PUKiM prowadziła swoją główną działalność w obszarze usług związanych 

z gospodarką komunalną polegającą na zagospodarowaniu i odbiorze odpadów komunalnych. Usługi 

realizowane były w następujących zadaniach: 

− odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Strzelce Opolskie i Jemielnica, 

− zarządzanie Składowiskiem Odpadów w Szymiszowie oraz Punktem Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych EKO BOX, 

Drugim głównym obszarem działań Spółki były usługi związane z zarządzeniem nieruchomościami. 

PUKiM zarządza nieruchomościami gminnymi jak i wspólnotami mieszkaniowymi.  

Zakład  Higieny Komunalnej w roku 2020 prowadził działania w zakresie:  

− realizacji  umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Strzelce Opolskie 

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

i PUKiM Sp. z o.o. Strzelce Opolskie, 

− wywozów odpadów płynnych z terenu gminy Strzelce Opolskie  i Jemielnicy, 

− realizacji zadania polegające na udostepnieniu mieszkańców oraz firmom z terenu gminy Strzelce 

Opolskie i Jemielnicy pojemników i worków na odpady komunalne, 

− realizacji zadania polegające na obsłudze wywozu odpadów z działalności gospodarczych, 

− zarządzania Składowiskiem Odpadów w Szymiszowie oraz Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych EKO BOX, 

− bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy Strzelce Opolskie w tym mechanicznego 

poziomego zamiatania ulic i placów, mechanicznego zamiatania chodników i placów, ręcznego 

http://www.odpady.strzelceopolskie.pl/
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sprzątania wybranych miejsc na terenie miasta, usuwania odpadów z koszy ulicznych w okresie 

całego roku,   zimowego  utrzymania dróg i chodników. 

Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w 2020r. realizował umowy o zarzadzanie oraz 

remonty fakturowane,  w tym działalność związaną z gospodarką mieszkaniową obejmującą zarząd 

budynkami stanowiącymi zasób lokalowy gminy, zarząd wspólnotami mieszkaniowymi oraz roboty 

remontowe wykonywane na tych budynkach. 

 

➢  W 2020r. Spółka kontynuowała działania związane z budową domków jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej na terenie Zieleni miejskiej w ramach projektu "Osiedle w zieleni I". 

Polegały one na wybudowaniu i sprzedaży 8 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 

byłych terenach Zakładu Zieleni Miejskiej. Zadanie realizowane było w okresie od końca 2018r. (prace 

projektowe) poprzez 2019 (podpisanie umowy z wykonawcą i budowa) do listopada 2020r. 

(zakończenie etapu realizacji). W ramach zadania wybudowano 8 domków jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 8 x 130,83 m2, na działkach o powierzchni od 230 

m2 do 382 m2. 

Od listopada 2020r. nastąpił wykup domów przez uczestników projektu „Osiedle w zieleni I”. Na 

koniec grudnia 2020r. uczestnicy wykupili 7 domków. Ostatni wykup nastąpił w połowie stycznia 

2021r.  

 

➢  Na mocy uchwały nr XIV/142/2019 z dnia 25 września 2019 r.  Rada Miejska w Strzelcach 

Opolskich wyraziła zgodę na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych poprzez przejęcie 

spółki PUKiM przez spółkę SWiK. 

Plan połączenia został uzgodniony i sporządzony w dniu 25 listopada 2020 r.  

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto 

w wysokości 77 694 085,77 zł na dzień 31.10.2020 r.  

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto 

w wysokości 1 329 184,70 zł. na dzień 31.10.2020 r.  

Struktura kapitałowa spółek łączących się na dzień sporządzenia Planu Połączenia                                     

(tj.25.11.2020 r.) przedstawiała się następująco: 

1. SWIK: 

a) gmina Strzelce Opolskie 117 675 udziałów wartości po 550 zł każdy o łącznej wartości 

64 721 250,00 zł (co stanowi 90,94 % udziałów w kapitale zakładowym spółki), 

b) gmina Jemielnica 11 719 udziałów wartości po 550 zł każdy o łącznej wartości 

6 445 450,00 zł ( co stanowi 9,06 % udziałów w kapitale zakładowym spółki). 

2. PUKiM: 

gmina Strzelce Opolskie posiada 9 000 udziałów wartości po 100,00 zł o łącznej wartości 900 000,00 

zł ( co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki). 

Na skutek połączenia kapitał zakładowy spółki SWiK zostanie podwyższony z kwoty              

71 166 700,00 zł do kwoty 72 383 850,00 zł (+ 1 217 150,00 zł) i będzie dzielił się na 131 607 

udziałów. Wartość nominalna udziału wynosić będzie 550 zł. 

Udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte przez: 

a) Wspólnika gminę Strzelce Opolskie w ilości 119 888 – o łącznej wartości                         

65 938 400,00 zł, 

b) Wspólnika gminę Jemielnica w ilości 11 719 o łącznej wartości 6 445 450,00 zł. 
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Gmina Jemielnica wyraziła zgodę na przyjęty stosunek wymiany udziałów i zasad dotyczących ich 

przyznawania. Z dniem połączenia wygasły mandaty członków zarządu oraz mandaty członków rady 

nadzorczej Spółki Przejmowanej. 

Z dniem 25 lutego 2021 r. nastąpiło połączenie spółek komunalnych; Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.  z siedzibą w Strzelcach Opolskich ze Strzeleckimi 

Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich.  

W efekcie połączenia i jego skutków prawnych SWiK Sp. z o.o. przejęło prawa i obowiązki 

wynikające z zawartych umów z gminą Strzelce Opolskie.   

 STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jest gminną spółką prawa handlowego działająca na 

podstawie Umowy Spółki - Aktu notarialnego z dnia 21.03.1995r. Nr Rep. A: 1323/1995, spisanego 

w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Op. 

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 15091/2020 z dnia 29.12.2020r. oraz nr 15098/2020 z dnia 

29.12.2020r. nastąpiło połączenie spółek komunalnych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka 

z o.o. w Strzelcach Opolskich z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka 

z o.o. w Strzelcach Opolskich. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu  25.02.2021r. 

W 2020 r. nie został podwyższony kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja 

Spółka z o.o. i na koniec grudnia wynosił 64 721 250 zł. ( 117 675 udziałów o wartości nominalnej 

550 zł.). 

Przedmiot działalności Spółki: 

➢ produkcja i dystrybucja wody; 

➢ odbiór i oczyszczanie ścieków; 

➢ projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Obszar działalności Spółki: 

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

➢ obszar Gminy Jemielnica. 

W roku 2020 Spółka realizowała następujące działania:  

1)  w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno 

kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie” realizowane 

były inwestycje:  

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

suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”, 

− „Modernizacja Stacji Wodociągowych w gminie Strzelce Opolskie”, w tym:  

➢ modernizacja stacji wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej, 

➢ modernizacja stacji wodociągowej w Kadłubie, 

➢ modernizacja stacji wodociągowej w Rozmierce,  

➢ modernizacja stacji wodociągowej w Szczepanku. 

− „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej 

w Strzelcach Opolskich”. 

− przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich. 

− przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach 

Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach 

prywatnych. 
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− przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich. 

− budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej  w ul. 1-

go Maja w Strzelcach Opolskich.  

W ramach ww. projektu pod koniec roku 2020 podpisano umowy na realizację zadań: 

− „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich”, 

− „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki oraz Jankowskiego w Strzelcach Opolskich”, 

− „Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich 

od węzła MAW63 do węzła MAW83, MAW80.1, MAW82.a dla sieci magistralnej z odejściem 

w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz do węzła MrW19 do węzła 

MrW59.3 dla sieci rozdzielczej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach przy 

w/w odcinku”.  

Zadania te zrealizowane zostaną w rok 2021. 

2)  Zadania realizowane w roku 2020 poza projektem POIS: 

a) Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. W. Knapika w Szczepanku, 

b) Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Centawskiej w  Dziewkowicach, 

c) Podłączenie terenu przemysłowego do sieci wodociągowej w ul. Zakładowej                                      

w Strzelcach Opolskich,   

d) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Strzelcach Opolskich.  

Po przeprowadzeniu zamówienia na zadanie z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Zaprojektowanie  i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody                 

w m. Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” podpisano umowę z firmą zewnętrzną za realizacje 

zadania.    

7 POMOC SPOŁECZNA 

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

działa na podstawie: Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich, Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz aktów prawnych 

wydanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich, Burmistrza Strzelec Opolskich i Kierownika 

Ośrodka. 

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

przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek pomocy społecznej wykonując zadania własne gminy 

w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza. 

Plan finansowy  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego wykonanie 2020 r. prezentuje się 

następująco: 

ZADANIA Plan (zł) Wykonanie (zł) Wykorzystanie 

Własne OPS (środki budżetu gminy) 
8 734 540,00 8 089 682,34 92,62 % 

Własne (dofinansowanie z budżetu 

państwa) 

1 341 162,33 1 254 560,28 93,54 % 

Zlecone OPS (dotacja z budżetu państwa) 37 384 610,30 37 217 953,99 99,55 % 

RAZEM 47 460 312,63 46 562 196,61 98,11 % 
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➢  W 2020 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, usług oraz pracy socjalnej objęto 

łącznie 511 rodzin. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wyniosła 821, co stanowiło 2,88 % 

ogółu mieszkańców gminy Strzelce Opolskie (28 453). Jest nieznaczny spadek liczby korzystających 

w stosunku do 2019r. W 2019 roku z pomocy korzystało 520 rodzin z liczbą osób w tych rodzinach 

833. Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. 

Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej w roku 2020 były: niskie dochody rodzin 

emerytów i rencistów, bezrobocie.  

➢  W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2 767 decyzji administracyjnych, 

kończących postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się 

przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej procedurę.  

➢  Świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub niepieniężnej na wniosek osoby 

zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Podstawową czynnością 

w  przypadku pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszkiwania. Liczba sporządzonych wywiadów środowiskowych w związku z przyjętymi 

wnioskami to 2 168.  

 

1.  ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

w 2020 roku należały:  

1) zasiłek stały,  

2) zasiłek okresowy,  

3) zasiłek celowy,  

4) zasiłek celowy specjalny,  

5) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.  

 

 

Forma pomocy  

Liczba osób, 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba  

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

 w rodzinach 

Zasiłki stałe ogółem:  99 997 551 587,92 zł 98 112 

W
 t

ym
 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 
91 930 531 551,92 zł 91 91 

dla osoby pozostającej  

w rodzinie 
8 67 20 036,00 zł 7 21 

 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki okresowe ogółem:  113 494 157 096,55 zł 98 188 
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w tym       

środki własne gminy 

dotacja z budżetu państwa  
 

 0,00 zł 
 

 

157 096,55 zł 

w tym przyznane z powodu:       

bezrobocia 

 długotrwałej choroby  

85 373 124 121,55 zł 83 171 

20 46 13 372,00 zł 20 25 

niepełnosprawności 

innej przyczyny  

14 33 8 878,00 zł 13 37 

16 42 10 725,00 zł 16 26 

 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe  264 x 172 244,00 zł 262 448 

w tym między innymi na 

dofinansowanie do: 

  
 

  

zakupu opału  24 47 7 800,00 zł 24 35 

kosztów leczenia i zakupu 

leków  

39 77 8 198,73 zł 39 52 

zakupu odzieży  5 6 600,00 zł 5 7 

inne  40 391 47 345,00 zł 68 133 

Zasiłek celowy na pokrycie 

kosztów pobytu w schronisku  
28 3800 87 023,00 zł 18 28 

Zasiłek celowy w związku ze 

zdarzeniem losowym  
7 7 25 000,00 zł 7 20 

Zasiłki celowe specjalne  155 409 81 587,00 zł 154 276 

 

Forma pomocy 
Liczba 

opiekunów 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

osób 

objętych 

opieką 

Wynagrodzenie dla opiekuna 

za sprawowanie opieki   
2 29 9 249,00 zł 4 

 

2.  ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY                              

O POMOCY SPOŁECZNEJ  

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi:  

1) PRACA SOCJALNA 
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Forma pomocy 

Liczba Rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach Ogółem  
w tym  

na wsi  

Praca socjalna  259 51 434 

Wyłącznie w postaci pracy socjalnej  23 7 51 

 

2) PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE: 

- punkt konsultacyjno-informacyjny, działa w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 

Habryki, w ramach którego są udzielane porady z zakresu pomocy prawnej i pomocy psychologicznej. 

Z pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych używek, 

pokrzywdzeni przemocą w rodzinie, i inni potrzebujący wsparcia.  

Punkt działa w środy i czwartki od godziny 16.00 do 19.00. Porady  udzielane są bezpłatnie.  

- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, działa w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej od 2020 roku, w ramach którego są udzielane porady z zakresu pomocy prawnej i pomocy 

psychologicznej jak również wsparcia finansowego. Z pomocy mogą skorzystać osoby poszkodowane 

w wyniku przestępstwa.  

Punkt czynny jest w wtorki i czwartki od godziny 15:30 do 17:30. Porady udzielane są bezpłatnie. 

Numer telefonu działającego całodobowo 885 655 024.  

3) USŁUGI OPIEKUŃCZE, W TYM SPECJALISTYCZNE,  

Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych 

Lata Rodzaje usług 
Osoby 

samotne 

Osoby samotnie 

gospodarujące 

Osoby w 

rodzinie 
Ogółem 

2020  Usługi opiekuńcze  13 49 8 70 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne  
3 22 19 44 

Usługi specjalistyczne - zlecone  2 3 3 8 

Ogółem  18 74 30 122 

 

Do wykonywania powyższych rodzajów usług w ramach zarówno zadań własnych jak i zleconych 

w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 8 opiekunek środowiskowych, 1 pielęgniarkę 

świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

2 rehabilitantów, 1 terapeutę, który wykonywał specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Od 01.01.2020 r. koszt ten za 1 godzinę usług 

opiekuńczych wynosi 20,00 zł., specjalistycznych usług opiekuńczych – 25,00 zł. zaś w przypadku 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 30,00 zł dla osób 

dorosłych lub 80,00 zł dla dzieci. 
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4) KIEROWANIE I OPŁACANIE KOSZTÓW POBYTU W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ,  

Rok  

Opłata  Gminy za 

mieszkańców w domu 

pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt 

dopłaty do jednego 

mieszkańca w domu 

pomocy społecznej 

Opłata osób zobowiązanych 

zgodnie z art.103 ust.2 ustawy o 

pomocy społecznej 

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

2020  2 194 341,83 zł 1885,17 zł 205 792,69 zł 

 

Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, w latach 2019 - 2020.  

Rok Ilość osób przyjętych 

Ilość osób, które opuściły 

dom pomocy społecznej, i 

które zmarły w domu pomocy 

społecznej 

Ilość osób  przebywających w 

danym roku w domu pomocy 

społecznej 

2019 23 
opuściło 4 osób 

101 

zmarło 25 osób 

2020 26 
opuściły 3osoby 

97 
zmarło 21 osób 

Gmina ponosi coraz większe koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wynika 

to ze wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca. Ilość osób przebywających w domach pomocy 

społecznej w 2020 roku w stosunku do roku 2019 uległa niewielkiemu zwiększeniu. Może to oznaczać, 

że zwiększyła się liczba osób, które wymagają całkowitej pomocy i opieki ze strony gminy, a której 

rodzina nie jest w stanie zapewnić w miejscu zamieszkania, a usługi opiekuńcze nie są wystarczającą 

formą pomocy. 

5) KIEROWANIE DO OŚRODKÓW WSPARCIA I MIESZKAŃ CHRONIONYCH,  

Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z brakiem na terenie gminy Strzelce Opolskie schroniska 

utworzonego i wyposażonego zgodnie z wymaganymi warunkami, posiada podpisane umowy 

z następującymi schroniskami:  

- Schronisko dla osób bezdomnych w Bielicach, 

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Bielicach, 

- Schronisko dla osób bezdomnych (koedukacyjne) w Kokotku, 

- Schronisko dla osób bezdomnych w Opolu. 

Formy 

pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją świadczenia 

Kwota 

świadczeń w zł 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Schronienie 22 87023,00 18 23 

W razie konieczności osoby bezdomne kierowane są do Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 

„BARKA”, które prowadzi domy wspólnotowe w formie schronisk ale nie spełniają one standardów 

wynikających z przepisów.  
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✓ mieszkania chronione  

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, która zastępuje pobyt w placówce całodobowej 

typu dom pomocy społecznej oraz zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną. OPS dysponuje 24 mieszkaniami, w pełni zasiedlonymi.   

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zarządzeniem Nr 57/2020 Burmistrza Strzelec 

Opolskich z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania 

chronionego, odpłatność za pobyt w 2020 r. została ustalona w kwocie 1 220,00 zł. Mieszkańcy 

ponoszą procentową odpłatność uzależnioną od wysokości dochodu.   

Na realizację zadania wydatkowano  w 2020 r. kwotę 330 377,52 zł, są to koszty stałe związane 

z utrzymaniem mieszkania (koszty zatrudnienia opiekuna mieszkań chronionych, obsługa systemu 

przyzywowego, alarmowo pożarowego, administrowanie obiektu, energia elektryczna, gaz, woda, itd.) 

oraz koszt niezbędnego wyposażenia. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców wyniosły 93 617,14 zł. 

✓ mieszkania chronione „Za Życiem”.  

Zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego „Za Życiem”, odpłatność za pobyt w 2020 

r. wynosiła 3660,00 zł, od mieszkania.  

Na koniec grudnia 2020 r. przebywało w mieszkaniach 15 osób. Na realizację zadania wydatkowano  

w 2020 r. kwotę 427 812,54 zł, są to koszty stałe związane z utrzymaniem mieszkania (obsługa 

systemu przyzywowego, alarmowo-pożarowego, administrowanie obiektu, energia elektryczna, gaz, 

woda, itd.) oraz wyposażenie. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców wyniosły 72 838,88 zł. 

✓ tymczasowe miejsce schronienia w sytuacjach  kryzysowych.  

Zarządzeniem Nr 16 / 2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 stycznia 2018 r. upoważniono 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do gospodarowania częścią nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Strzelce Opolskie położonej przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 10, celem realizacji 

zadań statutowych związanych z zapewnieniem pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach 

kryzysowych. Są utworzone 4 takie pomieszczenia. Kierowane tam osoby, to osoby nie mogące 

pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania na przykład z powodu zdarzenia losowego 

(zniszczenie mieszkania), wymagające natychmiastowego wsparcia, w tym kobiety z dziećmi będące 

ofiarami przemocy w rodzinie, eksmisji.   Pobyt w pomieszczeniach jest odpłatny. Zarządzeniem Nr 

59/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 marca 2020 r. na 2020 r. został on ustalony w kwocie 

391,00 zł miesięcznie. W 2020 r. z pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych korzystały 

2 osoby z eksmisji i 3 osoby z interwencji kryzysowej. 

6) SPRAWIENIE POGRZEBU 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i Uchwałą Nr V/52/2019 Rady Miejskiej  w Strzelcach 

Opolskich z dnia 30 stycznia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do sprawienia 

pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały na terenie gminy a nie ustalono osób, które mogłyby 

je pochować.  

W 2020 r. sprawiono pogrzeb 5 osobom. Koszt świadczeń wyniósł 12 374,00 zł. Faktycznie poniesione 

koszty przez gminę to kwota 8 550,00 zł z czego:  

- 2 pogrzeby – 5 000,00zł,  

- 1 pogrzeb dziecka – 1 550,00 zł, 

- 2 pochówki szczątków ludzkich – 2000,00 zł. 

Pozostała część wydatków była zrefundowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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7) SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE za osoby uprawnione do zasiłku stałego 

oraz uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej, w 2020r. na łączną kwotę 61 074, 00 zł. 

8) POMOC W FORMIE POSIŁKU 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc w postaci gorącego posiłku przysługuje osobie, która 

własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.   

Formy pomocy  Liczba świadczeń  
Kwota świadczeń  

w zł  
Liczba rodzin   

Liczba osób w  

rodzinach  

Posiłki  23460  337 518,50  99  118  

 

4. REALIZACJA PROGRAMÓW  

1)  Pomoc udzielana w ramach programu rządowego „Posiłek szkole i w domu” na lata 2019-

2023 

Na terenie gminy Strzelce Opolskie dożywianie w ramach Programu w okresie sprawozdawczym 

prowadziło 12 placówek w tym:  

- 7 szkół,  

- 2 przedszkola,  

- DPS w Kadłubie , 

- Klub Seniora w Strzelcach Opolskich ul. Parafialna 2, 

- Stołówka Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej. 

 

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

wyszczególnienie ogółem w tym 

na 

wsi 

w tym 

dzieci do czasu 

podjęcia nauki w 

szkole 

podstawowej 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej 

lub 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 

otrzymujące pomoc 

na podstawie art. 7 

ustawy o pomocy 

społecznej 
ogółem w tym  

na wsi 

ogółem w tym  

na wsi 

ogółem w tym  

na wsi 

rzeczywista liczba 

osób objętych 

programem  

239 56 29 9 54 12 160 36 

w tym liczba osób 

korzystających z: 

- posiłku  

106 19 3 0 39 9 64 10 

- zasiłku celowego 

na zakup żywności 

170 46 26 9 25 6 119 31 

 

2) Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020r.  

Celem Programu jest wsparcie osób i rodzin podlegających deprywacji materialnej polegającej na 

braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Umowa na realizację zadania została 

podpisana pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich a Bankiem Żywności 

w Luboszycach.  

Żywność wydawana była dwa razy w miesiącu osobom zakwalifikowanym do Programu.  

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

i owoce. W ramach Programu przewidziano działania towarzyszące w formie bezpłatnych warsztatów 
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i szkoleń dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, sprawnego 

zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.  

3)  Program „Karta Dużej Rodziny”  

Zasady otrzymania Karty Dużej Rodziny określa ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. W 2020 roku: − wpłynęły 119 wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny. 

4)  ”Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie”  

Program „Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie” realizowany był na podstawie porozumienia  

pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” zawartego 

w dniu 31.12.2019 r. oraz  Zarządzenia Nr 13 / 2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 stycznia 

2020 r. w sprawie realizacji program „Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie”.   

5)  „Koperta Życia”  

Akcja społeczna  Bezpieczne życie   „KOPERTA ŻYCIA” skierowana do osób w podeszłym wieku 

oraz przewlekle chorych. „Koperty życia”  zawierają najważniejsze informacje o przebytych 

i aktualnych chorobach, przyjmowanych lekach oraz inne niezbędne informacje np. dotyczące 

rodziny. Koperty Życia są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej.  Do końca grudnia 2020 r. wydano 

łącznie 1 395 kopert.  

6)  Realizacja umowy w ramach współpracy w programie „Nie Marnuj Jedzenia 2020”  

Ośrodek przekazywał osobom potrzebującym artykuły spożywcze, otrzymane od licznych 

darczyńców. Celem  Programu jest zapobieganie marnowaniu żywności, z krótkimi terminami 

ważności do spożycia. Otrzymano 3,6385 ton artykułów spożywczych o łącznej wartości 33 967,98 

zł. Artykuły trafiły do około 600 osób.  

7)  Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” 

Gmina Strzelce Opolskie zawarła Porozumienie w sprawie działań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 

zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

W ramach porozumienia realizowane było w okresie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku działanie 

w postaci finansowania zakupu oraz dowozu posiłków dla osób niesamodzielnych. Posiłki 

przygotowywane były przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną w Strzelcach Opolskich, natomiast 

dowóz realizowano poprzez usługę tzw. Kuriera społecznego (5 osób). Wsparciem w tym okresie było 

objętych 140 osób z terenu gminy, przygotowano i dowieziono 8378 obiadów. Od miesiąca grudnia 

2020 roku ponownie gmina zawarła porozumienie na realizację Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – 

rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” na okres od 01 grudnia 2020r. 

do 31 stycznia 2021 r. W grudniu pomocą objętych bło 118 osób przygotowano 3601 posiłków 

a dostarczało je 5 kurierów społecznych.  

8)  Program „Wspieraj Seniora”  

 Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej,  

w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji 

usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na 

pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze 
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wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środków higieny osobistej jak również dowóz posiłków. Program rozpoczął się od 20 

października 2020 roku i realizowany był do 31 grudnia 2020r. W ramach realizacji programu 

wsparciem objęto 51 osób, w tym 40 osobom w tym okresie dowożono posiłki do miejsca 

zamieszkania, pozostałym zrealizowano zakupy żywności, leków i dostarczano do domów. Koszt 

realizacji programu to kwota 20 450,70 zł, w tym środki własne 4090,14zł. 

 

5. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE  

Dnia 15 stycznia 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą 

Strzelce Opolskie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. W ramach porozumienia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia  

2020 r. skierował do w/w prac 34 osoby bezrobotne, które wypracowały 6000 godzin.   

Wykonywanie prac odbywało się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, ale nie więcej niż 40 godzin 

miesięcznie. Osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac przysługiwało świadczenie w wysokości 

8,70 zł za każdą godzinę.   

Prace organizowane były na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, tj.:  

a)  w sołectwach; Adamowice, Błotnica Strzelecka, Ligota Dolna, Mokre Łany, Osiek, Płużnica, 

Rożniątów, Szymiszów Wieś, Szymiszów Osiedle, Warmątowice,  

b) w instytucjach pożytku publicznego: Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Placówki 

oświatowe, Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, Dom Pomocy 

Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

   

6. ROBOTY PUBLICZNE  

W roku 2020 Ośrodek zatrudniał dwie osoby bezrobotne w ramach robót publicznych, które 

wykonywały prace mające na celu reintegrację zawodową i społeczną. Powiatowy Urząd Pracy 

refundował część kosztów poniesionych na wynagrodzenia.  Osoba bezrobotna skierowana do robót 

publicznych była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Roboty publiczne trwały łącznie od 

13.07.2020 r. do 30.11.2020 r.  

 

7. KLUB „SENIOR+”  

Klub Senior+ w Strzelcach Opolskich to miejsce spotkań mieszkańców Strzelec Opolskich w wieku 

60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami spędzania 

wolnego czasu i integracji. W 2020 roku działania te zostały bardzo radykalnie ograniczone ze 

względu na pandemię. Zajęcia Klubu przez znaczną część roku były zawieszone, jeżeli chodzi 

o bezpośrednie spotkania. Kontakt z seniorami odbywał się głównie telefonicznie. Były to rozmowy 

wspierające i zachęcające do indywidualnej aktywności pomimo wprowadzonych restrykcji.  

 

8. STRZELECKI TELEFON DLA SENIORA I RODZINY  

NUMER 575-396-997  

Jest on czynny całą dobę. Jego celem jest szeroko pojęte informowanie osób starszych i rodziny i ma 

w pewnym stopniu przeciwdziałać izolacji społecznej osób i rodzin. Pełni funkcję informacyjną 

i doradczą. W roku 2020 udzielono 23 porad.  
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10. SYSTEM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH  

1) Świadczenia rodzinne  

Wydatki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi realizowane są przez gminę, ze środków budżetu 

państwa będących w dyspozycji wojewody. W 2020 r. otrzymana dotacja, w pełni zabezpieczyła 

środki na wypłatę świadczeń. Plan po dokonanych w ciągu roku zmianach, ostatecznie wynosił 

8.206.000 zł. Faktyczne wykonanie (wraz z kosztami obsługi i składkami na ubezpieczenia społeczne) 

wyniosło 8.154.536,75 zł, co stanowi 99,37 % planu. Z tej kwoty, 692.162,81 zł to wydatki na 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a 7.462.373,94,- zł – wydatki na świadczenia rodzinne, 

i zasiłki dla opiekunów.  

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% kwoty zrealizowanej dotacji, jest przeznaczana na 

koszty obsługi zadania. W 2020 r. koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, wyniosły 226.377,16 zł.  

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, na dzień 31-12-2020 ze 

świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 1.025 rodzin.  

W całym 2020 r. wypłacono 31.178 świadczeń rodzinnych na wartość 6.794.064,62,- zł (w 2019 r. 

wypłacono 28.614 świadczeń rodzinnych w kwocie 6.336.221- zł). 

 

Liczba świadczeń w 2019 r. i w 2020 r. 

L.p. Wyszczególnienie  Rok 2019  Rok 2020  
Dynamika  

(2020/2019)  

1.  Zasiłki rodzinne  11.836  11.518  97,31%  

2.  Dodatki do zasiłku rodzinnego  5.276  6.142  116,43%  

3.  
Świadczenia opiekuńcze /bez zasiłków dla 

opiekunów/  
10.615  10.386  97,84%  

4.  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka  
194  170  87,62%  

5.  
Składki na ubezpieczenia  

emerytalno-rentowe  
792  827  104,42%  

6.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  549  558  101,64%  

 

2) Świadczenia rodzicielskie  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.   

W roku 2020 zostały wydane 62 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie. Wartość wypłaconych 

świadczeń, wyniosła 668.771 zł. W roku 2019, było to odpowiednio: 61 decyzji, wartość wypłaconych 

świadczeń – 628.158 zł . 

3)  Świadczenie wychowawcze  

W roku 2020 (od stycznia do grudnia) zostały przyjęte tylko 432 wnioski. Powodem małej liczby 

wniosków było przesunięcie okresu świadczeniowego. Mijający okres trwa od 1 września 2019 r. do 

31 maja 2021 r. W 2020 r. nie były więc przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy. W roku 
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2019 zostało przyjętych 3.533 wnioski. Wydatki ogółem związane z realizacją programu, w 2020r. 

wyniosły 27.911.670,10 zł.  

4) Świadczenie „Dobry start”  

Od lipca do listopada 2020 r. zostało przyjętych 2.232 wniosków (wnioski, zgodnie z ustawą są 

przyjmowane tylko w okresie od 1 lipca do 30 listopada). Wsparciem w ramach programu, zostało 

objętych 3.158 dzieci. W roku 2019 zostało przyjętych 2.239 wniosków, wsparciem objęto 3.167 

dzieci.  

Wydatki ogółem związane z realizacją programu „Dobry Start”, w 2020 r. wyniosły 978.980 zł.  

5) Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 92 rodziny, w roku 2019 – 91 

rodzin. Uprawnionych do świadczeń było 136 osób, w roku 2019 – 142. W ciągu 2020 roku zostało 

wypłaconych 1.670 świadczeń na kwotę 692.162,81 zł. W 2019 r. było wypłaconych 1.779 świadczeń 

na kwotę 725.848 zł.  

W roku 2020 r. zostało przyjętych 136 wniosków, w roku 2019 - 168 wniosków. Decyzji 

administracyjnych (łącznie z decyzjami zmieniającymi) wydano 168, w roku 2019 wydano 241 

decyzji. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest 

zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 

osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.  

 
Na dzień 31.12.2020 w gminie było zarejestrowanych 156 dłużników alimentacyjnych. W roku 2020 

wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W roku 

2019 takich decyzji wydano – 9. W roku 2020 skierowano do prokuratury 4 wnioski o ściganie 

dłużników w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niealimentacji, określonego w art. 209 

§ 1 kodeksu karnego. Sankcją za brak współpracy jest również wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. 

W 2020 r. skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, w roku 2019 – skierowano 4 takie 

wnioski.  

6) System Dodatków Mieszkaniowych I Energetycznych  

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych  

W 2020 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 295 gospodarstw domowych, w skład 

których wchodziły 1730 osoby. 

Przyznawanie dodatków energetycznych  

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki: 
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• korzysta z dodatku mieszkaniowego, 

• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem elektrycznym, 

• zamieszkuje na miejscu dostarczania energii. 

 

Ilość osób w gospodarstwach 

domowych 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń (zł) 

Wysokość świadczenia 

(zł) 

Gospodarstwo 1 osobowe  390 4357,04 

do 30.04 - 11,37 

od 01.05 – 10,94 

Gospodarstwo 2-4 osobowe  388 5972,41 

do 30.04 - 15,80 

od 01.05 - 15,19 

Gospodarstwo 5 i więcej osobowe  120 2228,46 

do 30.04 - 18,96 

od 01.05 - 18,23 

Razem  898 12 557,91    

8. OŚWIATA 

 

Jednostki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 

1. Jednostki prowadzone przez gminę Strzelce Opolskie:  

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba w roku szkolnym 

2020/2021 
Uwagi 

1. Żłobek 1   

2. 
Przedszkola 

Publiczne 
10 

• 5 przedszkoli samodzielnych 

oraz 8 wchodzących w skład zespołów 

placówek oświatowych  

• ponadto w strukturach przedszkoli 

funkcjonują 5 oddziały zamiejscowe  

3. 
Publiczne Szkoły 

Podstawowe 
10 

 4 szkoły podstawowe samodzielne oraz          

6 wchodzących w skład zespołów    

placówek oświatowych  

4. 
Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy 
1   

2. Jednostki niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Strzelce Opolskie – dotowane przez 

Gminę Strzelce Opolskie:  

Lp. Nazwa Organ prowadzący 

Data 

rozpoczęcia 

działalności 

1. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

o uprawnieniach szkoły publicznej 

w Grodzisku 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Grodzisko 
1.09.2005 r. 
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2. 

Punkt Przedszkolny w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej Specjalnej   

w Strzelcach Opolskich 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Szkoły Specjalnej 

„Ósemka” 

1.09.2014 r. 

3. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

„Dobry Start” 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 

Kadłubie 

1.09.2015 r. 

4. 
Żłobek Niepubliczny 

„Krasnoludek” Strzelce Opolskie 
Osoba fizyczna 9.02.2017 r. 

5. 
Żłobek Niepubliczny 

„Szkrabuś” Strzelce Opolskie 
Osoba fizyczna 04.06.2019 r. 

6. 
Niepubliczny Żłobek „Puchatek” 

Strzelce Opolskie 
Osoba fizyczna 22.06.2020 r. 

  

Liczba wychowanków Przedszkoli Publicznych w latach szkolnych 2019/20 i 2020/21 

  

rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021 

liczba 

oddziałów 

liczba wychowanków 
liczba 

oddziałów 

liczba 

wychowanków 

ogółem 
w tym liczba 

6-latków 
ogółem 

w tym liczba 

6-latków 

PP 4 Strzelce Opolskie 8 164 53 8 162 42 

PP 5 Strzelce Opolskie 7 166 40 7 174 41 

PP 8 Strzelce Opolskie 7 169 54 7 162 34 

PP 9 Strzelce Opolskie 7 173 49 7 175 41 

PP 10 Strzelce Opolskie 5 125 28 5 125 31 

ZPO Błotnica – PP Błotnica 1 25 9 1 25 12 

ZPO Błotnica – PP 

Warmątowice 
1 25 5 1 25 6 

ZPO Dziewkowice – 

PP Dziewkowice 
2 50 18 2 50 17 

ZPO Kadłub – PP Kadłub,  

PP Osiek, PP Grodzisko 
4 89 27 5 85 12 

ZPO Kalinowice – 

PP Kalinowice 
1 24 13 1 19 3 

ZPO Rozmierka – 

PP Rozmierka 
2 39 9 2 37 9 

ZPO Sucha – PP Sucha 1 22 3 1 25 4 

RAZEM PP 46 1.071 308 47 1064 252 
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Liczba uczniów w Publicznych Szkołach Podstawowych w latach szkolnych 

2019/20 i 2020/21  

 rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021 

Oddziały Uczniowie Oddziały Uczniowie 

PSP 1 Strzelce Opolskie 13 280 24 539 

PSP 2 Strzelce Opolskie 11 248 - - 

PSP 4 Strzelce Opolskie 14 308 15 317 

PSP 7 Strzelce Opolskie 29 633 29 640 

ZPO Błotnica Strzelecka 7 101 7 107 

ZPO Dziewkowice 8 91 8 96 

ZPO Kadłub 8 141 8 150 

ZPO Kalinowice 7 55 7 62 

ZPO Rozmierka 7 67 7 65 

ZPO Sucha 7 61 7 65 

PSP Szymiszów 7 113 7 124 

Razem 118 2.098 119 2165 

 

W roku szkolnym 2020/2021 1.114 uczniów szkół podstawowych korzysta z dodatkowej nauki 

języka mniejszości narodowej a 8 uczniów korzysta z dodatkowej – bezpłatnej – nauki języka 

polskiego (z takiej formy korzystać mogą obcokrajowcy oraz obywatele polscy, którzy wrócili 

z zagranicy, gdzie pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw). 

Opieka nad dziećmi do lat 3 

Żłobek działa jako samodzielna jednostka budżetowa od 1 stycznia 2013 roku. W Żłobku 

wówczas stworzono 90 miejsc. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3, od 1 września 2018 roku zwiększono liczbę miejsc do 100, by od 

1 maja 2019 roku ostatecznie zwiększyć liczbę miejsc do 116. 

W samym 2020 roku całkowite koszty funkcjonowania Żłobka wyniosły 1.771.690,11 zł, 

z czego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 

plus – edycja 2020” pozyskano dotację w wysokości 155.520,00 zł.  

Żłobek w Strzelcach Opolskich, jako placówka opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna, 

świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 zamieszkującymi na terenie 

gminy Strzelce Opolskie.  

 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

79 

 

Kadra pedagogiczna – lata szkolne 2019/2020 oraz 2020/2021 

W roku szkolnym 2019/2020 (I – VIII 2020 roku) zatrudnionych było 432 nauczycieli, co 

w przeliczeniu na etaty stanowiło 344,13 etatów. Według stopni awansu zawodowego 

zatrudnienie przedstawiało się następująco: 

• nauczyciele stażyści – 14,14 etatów tj. 4,1% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele kontraktowi – 42,50 etatów tj. 12,3% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele mianowani – 53,53 etatów tj. 15,6% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele dyplomowani – 233,96 etatów tj. 68,0% ogółu zatrudnionych. 

W roku szkolnym 2020/2021 (IX – XII 2020 roku) zatrudnionych było 396 nauczycieli, co 

w przeliczeniu na etaty stanowiło 335,98 etatów. Według stopni awansu zawodowego 

zatrudnienie przedstawiało się następująco: 

• nauczyciele stażyści – 10,70 etatów tj. 3,2% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele kontraktowi – 49,22 etatów tj. 14,6% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele mianowani – 49,43 etatów tj. 14,7% ogółu zatrudnionych, 

• nauczyciele dyplomowani – 226,63 etatów tj. 67,5% ogółu zatrudnionych.  

Na podstawie przeprowadzonej przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek analizy wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w 2020 roku stwierdzono, że 

w gminie Strzelce Opolskie na wszystkich stopniach awansu zawodowego średnie 

wynagrodzenie nauczycieli (zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela) wynosiły:  

• w odniesieniu do nauczyciele stażystów – 3.404,51 zł, 

• w odniesieniu do nauczyciele kontraktowych – 4.070,56 zł, 

• w odniesieniu do nauczyciele mianowanych – 5.025,51 zł,  

• w odniesieniu do nauczyciele dyplomowanych – 6.392,86 zł.  

Oznacza to, że w gminie Strzelce Opolskie nie zaszła konieczność wypłaty jednorazowych 

dodatków uzupełniających.  

 

Koszty funkcjonowania oświaty 

Wydatki na oświatę oraz opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2020 wyniosły łącznie 

50.098.642,22 zł, z czego 47.815.967,31 zł gmina przeznaczyła na obszar edukacyjny 

zapewniający opiekę i edukację dzieciom w wieku przedszkolnym oraz na poziomie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, a 2.282.674,91 zł na opiekę nad dziećmi do lat 3 

zamieszkałymi na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

Na finansowanie zadań oświatowych gmina Strzelce Opolskie otrzymała w 2020 roku: 

• część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24.919.907 zł,  

• dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

w wysokości 1.113.234,00 zł,  

• dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe w wysokości 242.502,19 zł. 
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Koszty funkcjonowania poszczególnych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w zestawieniu z dochodami przypadającymi na te jednostki 

 w 2020 roku  

 WYDATKI OGÓŁEM 

uśredniona 

liczba 

uczniów 

uśredniona 

liczba 

oddziałów 

subwencja 

oświatowa 

dotacja 

podręcznikowa 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

/ucznia 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

/oddział 

Koszt 

kształcenia 

(bieżący) 

jednego 

ucznia 

koszt 

funkcjonowa

nia (bieżący) 

oddziału 

 Razem 
W tym wydatki 

bieżące 

PSP 1 4 488 240,97 4 439 860,46 367,00 16,67 2 131 587,18 54 052,79 2 254 220,49 6 142,29 135 253,23 12 097,71 266 391,63 

PSP 2 1 612 934,59 1 612 934,59 165,33 7,33 1 888 897,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9 755,65 219 945,63 

PSP 4 3 460 504,34 3 419 852,04 310,33 14,33 2 326 428,58 37 483,56 1 055 939,90 3 402,60 73 670,23 11 019,93 238 594,33 

PSP 7 6 989 707,87 6 753 261,46 635,33 29,00 4 989 607,11 67 626,17 1 696 028,18 2 669,51 58 483,73 10 629,48 232 871,08 

ZPO Błotnica 

Strzelecka 
1 624 763,70 1 599 315,02 103,00 7,00 1 558 658,92 14 584,20 26 071,90 253,13 3 724,56 15 527,33 228 473,57 

ZPO 

Dziewkowice 
1 584 848,73 1 518 191,46 92,33 8,00 1 357 208,96 10 748,52 150 233,98 1 627,08 18 779,25 16 442,51 189 773,93 

ZPO Kadłub 1 776 733,35 1 772 183,87 143,67 8,00 1 595 328,66 17 407,09 159 448,12 1 109,85 19 931,01 12 335,39 221 522,98 

ZPO 

Kalinowice 
1 404 341,66 1 375 995,69 56,67 7,00 943 599,90 9 072,15 423 323,64 7 470,42 60 474,81 24 282,28 196 570,81 

ZPO 

Rozmierka 
1 467 637,39 1 427 682,43 67,00 7,00 1 120 182,07 7 815,38 299 684,98 4 472,91 42 812,14 21 308,69 203 954,63 

ZPO Sucha 1 813 171,78 1 702 453,95 60,67 7,00 1 176 246,83 7 347,63 518 859,49 8 552,63 74 122,78 28 062,43 243 207,71 

PSP 

Szymiszów 
1 930 182,86 1 858 084,25 117,00 7,00 1 638 789,31 16 364,70 202 930,24 1 734,45 28 990,03 15 881,06 265 440,61 

RAZEM/ 

ŚREDNIO 

PSP 
28 153 067,24 27 479 815,22 2 118,33 118,33 20 726 534,75 242 502,19 6 786 740,91 3 203,81 57 352,74 12 972,38 232 223,79 
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Koszty funkcjonowania poszczególnych PRZEDSZKOLI w zestawieniu z dochodami przypadającymi na te jednostki 

w 2020 roku 

 

WYDATKI OGÓŁEM 

uśredniona 

liczba 

uczniów 

uśredniona 

liczba 

oddziałów 

subwencja 

oświatowa 

dotacja 

przedszkolna 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

/ucznia 

Dopłata do 

wydatków 

bieżących 

/oddział 

Koszt 

kształcenia 

(bieżący) 

jednego 

ucznia 

Koszt 

funkcjonowania 

(bieżący) 

oddziału 

Razem 

W tym 

wydatki 

bieżące 

PP 4 2 466 805,48 2 460 307,23 163,67 8,00 419 651,58 159 238,38 1 881 417,27 11 495,42 235 177,16 15 032,43 307 538,40 

PP 5 1 962 730,06 1 894 835,80 167,33 7,00 186 043,26 180 757,08 1 528 035,46 9 131,69 218 290,78 11 323,72 270 690,83 

PP 8 1 917 985,46 1 911 635,47 167,00 7,00 251 158,40 164 976,70 1 495 500,37 8 955,09 213 642,91 11 446,92 273 090,78 

PP 9 1 908 784,06 1 903 726,02 172,33 7,00 250 228,18 177 887,92 1 475 609,92 8 562,53 210 801,42 11 046,77 271 960,86 

PP 10 1 545 060,88 1 541 461,48 124,33 5,00 130 230,28 139 154,26 1 272 076,94 10 231,18 254 415,39 12 397,81 308 292,30 

ZPO Błotnica 

Strzelecka 
418 695,46 393 964,11 50,00 2,00 78 138,17 51 644,88 264 181,06 5 283,62 132 090,53 7 879,28 196 982,06 

ZPO 

Dziewkowice 
629 514,41 579 082,15 50,00 2,00 122 788,55 45 906,56 410 387,04 8 207,74 205 193,52 11 581,64 289 541,08 

ZPO Kadłub 1 018 648,84 969 623,37 87,33 4,33 150 695,04 88 943,96 729 984,37 8 358,60 168 457,93 11 102,56 223 759,24 

ZPO 

Kalinowice 
126 607,46 126 607,46 21,33 1,00 72 556,87 15 780,38 38 270,21 1 793,92 38 270,21 5 934,72 126 607,46 

ZPO 

Rozmierka 
349 189,36 347 389,36 38,00 2,00 50 231,68 43 037,40 254 120,28 6 687,38 127 060,14 9 141,83 173 694,68 

ZPO Sucha 180 935,49 180 919,50 23,00 1,00 16 743,89 27 257,02 136 918,59 5 952,98 136 918,59 7 866,07 180 919,50 

RAZEM/ 

ŚREDNIO PP 
12 524 956,96 12 309 551,95 1 064,33 46,33 1 728 465,91 1 094 584,54 9 486 501,50 8 913,09 204 744,64 11 565,50 265 673,78 
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Środki finansowe przekazane przez Gminę dla niepublicznych placówek oświatowych                       

w 2020 r. 

Lp. Nazwa Kwota  

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku 846 755,53 zł 

2. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” w Strzelcach 

Opolskich 
1 450 341,56 zł 

3. 
Punkt Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

Specjalnej w Strzelcach Opolskich 
251 695,86 zł 

4. Żłobki niepubliczne 
363 500,00 zł 

 

5. 
Zwroty dotacji za dzieci z gminy Strzelce Opolskie uczęszczające 

do przedszkoli w innych gminach 
54 572,31 zł 

RAZEM 2 966 865,26 zł 

9. KULTURA 

Działalność kulturalna w Gminie Strzelce Opolskie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

obejmuje szeroki wachlarz działań / wydarzeń kulturalnych realizowanych głównie przez 

Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK), zgodnie ze o statutem tej  instytucji uchwalonym przez Radę 

Miejską na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.). 

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych 

i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, poprzez dwa obszary:  

1)  działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,  

2) działalność biblioteczną polegającą na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych 

i informacyjnych.  

Oprócz siedziby Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich prowadzona jest 

działalność w placówkach na terenie gminy Strzelce Opolskie w siedemnastu świetlicach, w tym 

dwóch na terenie Strzelec Opolskich i 15 świetlicach wiejskich oraz w 5 filiach bibliotecznych. 

Strzelecki Ośrodek Kultury posiada i stale aktualizuje własną stronę internetową: 

www.sok.strzelceopolskie.pl, stronę na portalu społecznościowym: Facebook, Instagram;  

na kanale YouTube transmituje koncerty, spektakle i warsztaty, a także udostępnia swoje relacje 

filmowe, reportaże i filmy (dokumentalne i fabularne). Przy współpracy z Gminą Strzelce 

Opolskie prowadzi bezpłatny dwutygodnik kulturalno – informacyjny „Informator Strzelecki”. 

 

Sytuacja kryzysowa w całym roku 2020 wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone 

obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały utrudnienia oraz uniemożliwiły 

realizację działań merytorycznych związanych z działalnością instytucji. Z powodu pandemii nie 

odbyły się planowane wydarzenia kulturalne m.in. spotkania autorskie, „Kroszonki”, Jarmark 

Wiosenno-Świąteczny, Festiwal przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów, 

największa impreza plenerowa „Dni Ziemi Strzeleckiej”, Dożynki Gminne, 50-lecie Strzeleckich 

Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek czy Gala Sylwestrowa. Odwołane w większość roku były 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

83 

 

również zajęcia sekcji zainteresowań: wokalnych, teatralnych, tanecznych, filmowej, 

gimnastycznej i zajęcia klubu modelarskiego.  

Pomimo trudnej sytuacji znaczącymi osiągnięciami na polu działalności kulturalnej,  

w tym bibliotecznej, Strzeleckiego Ośrodka Kultury były w roku 2020: 

1. Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Współczesna biblioteka oknem na 

świat - połączenie tradycji z nowoczesnością” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016–2020". Dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 2 miliony złotych. Całość inwestycji 

kosztowała: 3.360.746,16 zł, w tym prace remontowo- budowlane, instalacyjne, adaptacyjne: 

2.382.896,16 zł, a dostawa i montaż wyposażenia: 977.850 zł. W roku 2020 przeprowadzono 

całość prac remontowo – adaptacyjnych budynku – parteru i poddasza wraz z montażem 

wyposażenia zgodnie ze specjalnie przygotowanym na ten cel projektem aranżacji wnętrz. 

2. „Kultura w necie” 

Zainwestowano w nowy sprzęt audiowizualny i streamingowy (zakup kamer, mikrofonów, 

interfejsu audio), aby móc transmitować na żywo koncerty, spektakle czy zajęcia instruktażowe. 

Nowe zaplecze techniczne pozwala również na filmowanie i montaż etiud, relacji czy filmów 

instruktażowych np. cyklu Artystyczna przygoda instruująca, jak malować różnymi technikami 

plastycznymi. Rozpoczęto także działania na platformie Zoom, na której prowadzone są 

warsztaty filmowe i teatralne z młodzieżą w ramach projektu  "Strzelce klatka po klatce - czyli 

akcja i reakcja" z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – Równać Szanse. 

3. Stworzenie i opublikowanie nowej strony internetowej SOK 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zostały też podjęte zintensyfikowane działania 

prowadzące do stworzenia i dopracowania graficznego, wizualnego strony internetowej 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury, aby jej „nowa odsłona” mogła „udźwignąć” materiały filmowe 

i graficzne tworzone w znaczenie większej ilości z uwagi na podjęte  

w szerokim zakresie działania wirtualnego przekazu kultury także w czasie rzeczywistym. 

4. Artystyczna prowokacja – to realizacja kolejnego pomysłu na zwrócenie uwagi 

przechodniów/ potencjalnych odbiorców kultury na działania prowadzone w SOK. Na elewacji 

budynku pojawia się kolorowa graficzna iluminacja danego wydarzenia kulturalnego 

prowadzonego aktualnie w SOK, przykładowo: akcja strzeleckiego sztabu WOŚP, Wiosenne 

prezentacje czy Festiwal jazzowy, a w dni powszednie życzymy kurtuazyjnie „Miłego dnia”. 

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

W Strzeleckim Ośrodku Kultury w roku 2020 działały koła zainteresowań prowadzone przez 

zatrudnionych w SOK instruktorów, a także zespoły, kluby i inne formy zajęć stałych tj.: 

1) Pracownia plastyczna (33 osób), 

2) Zajęcia plastyczne dla dzieci (16 osób), 

3) Sekcja teatralna (młodzież – 18 osób, seniorzy – 14 osób)), 

4) Klub Modelarski (7 osób), 

5) Zespół Tańca „Klik” (24 osoby), 

6) Rytmika dla najmłodszych „Zespół’Pase” (10 osób), 

7) Zespół Tańca Nowoczesnego „Freak Beat” (39 osoby), 

8) Studio piosenki „Singing SOK” (14 osób), 

9) Sekcja taneczna Break dance (8 osób), 
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10) Klub „Zbij pionka” – gry planszowe w C@fe Kultura, 

11)  „BookCrossing” –  aktywna wymiana książek, klub czytelnika  w C@fe Kultura. 

oraz zespoły muzyczne: 

1) „Viva La Musica” – zespół wokalny z akompaniamentem (25 osób), 

2) „Sen” – zespół wokalny  z akompaniamentem (12 osób), 

3)  „De Gustibus” – grupa wokalno – instrumentalna (4 osoby), 

4) Zespół „EUTONIA” – zespół wokalno – instrumentalny (4 osoby), 

5) Sacro – zespół have metalowy (4 osoby). 

W budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury od 19 marca 2015 r. funkcjonuje kawiarnia C@fe 

Kultura, w której organizowane są kameralne wydarzenia artystyczo – kulturalno - literackie. 

 

Statystyka wydarzeń kulturalnych w SOK w 2020r 

 

Lp. WARSZTATY Ilość osób 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Warsztaty plastyczne "Wśród Ssaków" interaktywne warsztaty 

ekologiczne  

Warsztaty "Magic show"  

Plastyczna przygoda - warsztaty plastyczne 

JEDNODNIOWY PLENER MALARSKI W RUDACH 

STRZELCE W RYSUNKU – plenerowa akacja plastyczna 

Ogólnopolski Plener Malarski - Góra św. Anny 2020” 

Folkowanie na BIS– warsztaty ceramiki i szydełkowania 

23 

 

32 

15 

10 

5 

16 

520 

 Razem 621 

 

Lp. KONCERTY Ilość osób 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Koncerty  XXVIII Finału WOŚP 

Stare Dobre Małżeństwo 

Koncert Walentynkowy – D. Luber i J. Suła 

RAZ DWA TRZY 

VI Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – J. Skolias, J. 

Bester - REBETIKO POLONIKO 

VI Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – M. Russel & 

Levendek Funky Team 

VI Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Walk Away  

– JUBILEUSZ 35-LECIA 

VI Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody Jazzowe” – Eskaubei & 

Tomek Nowak Quartet – MUZYCZNY TYRMAND 

850 

200 

39 

160 

15 

 

38+transm.  

Online (1700) 

45+transm. 

online (445) 

transmisja 

online (520) 

 Razem 1347 (2669) 
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Lp. KABARETY, SPEKTAKLE TEATRALNE/ WIDOWISKA: Ilość osób 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kabaret K2 

CALINECZKA – spektakl dla dzieci 

MAGIC SHOW – spektakl (luty) 

ZAKONNICE ODCHODZĄ PO CICHU – spektakl 

SKRZYDLATY ODLOT – spektakl  

MAGIC SHOW (sierpień) 

BIAŁA/CZARNA MASKA - spektakl 

23 

179 

172 

66 

41 

47 

60 + online (198) 

 Razem 588 (198) 

 

 

Lp. PRZEGLĄDY, KONKURSY Ilość osób 

szacunkowa 

1. „Kolędnicy 2019” XXVI Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych 400 

 Razem 400 

 

 

Lp. WYSTAWY Ilość osób 

/szacunkowa 

1. 

   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 Wystawa obrazów powstałych podczas Młodzieżowych Warsztatów  

Plastycznych GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 2019  

 „Między poniedziałkiem a wtorkiem” - wystawa obrazów Danuty Szulc 

„Miejsca Zamyślenia” - wystawa akwarel Maćka Ossiana Kozakiewicza  

 „Lekkie jak piórko”- Ogólnopolska Wystawa Akwarelistów 

Wystawa obrazów Dominika Lachowicza 

„1920 Wojna Światów” – wystawa plakatowa 

Wystawa ceramiki uczestników projektu „Folkowanie na Bis” 

Wystawa fotografii uczestników projektu „Emocje w kadrze fotografii 

zatrzymane” 

350 

 

500 

550 

500 

250 

200 

230 

150 

 Razem 2730 
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Lp. 
POZOSTAŁE: 

spotkania, wyjazdy do kina, na wycieczki i inne formy kulturalne 
Ilość osób 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

„Spotkanie z Podróżnikiem” – Mongolia - Podróże w kraju Czyngis–Chana z 

Jakubem Czajkowskim 

Wernisaż wystawy obrazów Danuty Szulc 

EMANCYPANTKI, SOKOLICE, SKAUTKI, SNOPOKOWIANI 

OCHOTNICZKI - Spotkanie Autorskie – Tomasz Kuba Kozłowski 

Wernisaż wystawy akwarel Maćka Ossiana Kozakiewicza 

PARK PRZYGÓD I ATRAKCJI – Wilkowice k. Zbrosławic 

WYTWÓRNIA KULTURY, NAUKI I ZABAWY – Bajka Pana Kleksa – 

Katowice 

GRÓD RYCERSKI – Byczyna 

SENANS FILMOWY – Kino Chemik – Kędzierzyn Koźle 

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU – wyjazd uczestników projektu 

„mocje w kadrze fotografii zatrzymane” 

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ – warsztaty robienia pizzy i eskapada 

gazikami po Jurze – Żarki/ Stary Młyn 

SENAS FILMOWY – kino Chemik – Kędzierzyn Koźle 

CENTRUM EDUKACJI LEŚNO – PRZYRODNICZEJ – Nadleśnictwo 

Zawadzkie 

LEKKIE JAK PIÓRKO  - Wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Akwarelistów  

Wizyta Studyjna w Prudnickim Ośrodku Kultury  

Wernisaż Wystawy Dominika Lachowicza  

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU – wyjazd uczestników 

(przedszkole) projektu „Emocje w kadrze fotografii zatrzymane” 

 21.10 PASJA Piotr Jonek – internetowa premiera filmu dokumentalnego 

21.10 PASJA Grażyna Nowak – internetowa premiera filmu dokumentalnego 

„Mór” – internetowa premiera fabularnej etiudy filmowej 

„Pół roku w Azji” – Spotkanie z Podróżnikiem – Jakub Czajkowski – sala 

widowiskowa 30 

„Przystanek” – internetowa premiera spektaklu w wykonaniu teatralnej grupy 

seniorów 

„Artystyczne Przygody 1” – ECCOLINE – internetowa premiera filmu 

edukacyjnego zrealizowanego przez Pracownię Plastyczną SOK 

32 

 

75 

29 

 

75 

67 

45 

90 

144 

19 

 

68 

 

50 

65 

30 

6 

30 

25 

 

(175) 

(65) 

(138) 

28 

 

(300) 

 

(150) 

 Razem 878 (828) 
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Lp. KINO /seanse filmowe/ Ilość osób 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kino „Visa” – 4 projekcje filmów fabularnych 

Plan Na Kino – 4 projekcie filmów fabularnych 

„Bajkowa niedziela”  - 18 projekcji filmów animowanych 

„Bajkowa środa” - 12 projekcji filmów animowanych 

 Kino Nowe Horyzonty – 2 projekcje filmów fabularnych 

711 

60 

198 

180 

126 

 RAZEM 1275 

 

PROJEKTY 

środki zewnętrzne pozyskane przez SOK /pozyskane lub realizowane w 2020 r.: 

Lp. ŻRÓDŁO POZYSKANIA PROJEKTU 

/FINANSOWANIA 

Całkowita 

wartość 

projektu 

Dofinansowane ROK 

realizacji 

1 Równać Szanse .”Strzelce klatka po klatce 

- czyli akcja i reakcja”. 

Projekt adresowany do 17 - osobowej  

grupy młodzieży wykazującej swoje 

zainteresowanie malarstwem i filmem. 

Przedsięwzięcie ma formę 12 miesięcznych 

warsztatów plastycznych i filmowych 

odbywających się w Strzeleckim Ośrodku 

Kultury bądź online pod okiem 

profesjonalnych instruktorów. W ramach 

projektu odbywają się również liczne 

wyjazdy  i spotkania integracyjne. Tematem 

przewodnim projektu jest film poświęcony 

historii miasta, ale także współczesnym jego 

problemom. Młodzi ludzie stworzą także grę 

memory o mieście.  Projekt jest realizowany 

dzięki dofinansowaniu z Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

50 000,00 40 000,00 2020/2021 

2 VI Festiwal jazzowy - Strzeleckie ogrody 

jazzowe – dotacje pozyskane z ZAiKS, 

UMWO oraz związku artystów i 

wykonawców STOART W szóstej edycji 

festiwalu przeprowadzono cykl 4 koncertów 

w terminie od 10 października do 5 grudnia. 

Patronat artystyczny nad imprezą objął po raz 

kolejny światowej sławy jazzman Bernard 

Maseli, który także koncertował wraz z 

zespołem. W bieżącym roku ze względu na 

24 847,83 15 000,00 2020 
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pandemię COVID- 19 jeden z koncertów 

odbył się bez udziału publiczności jednak 

dzięki nowoczesnej technologii był on 

transmitowany na żywo.  W ramach festiwalu 

wystąpił m.in. Jorgos Skolias, Mike Russell, 

Walk Away.   

3 Dotacja w ramach Programu Biblioteki 

Narodowej - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek 

21 000,00 21 000,00 2020 

4 Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie 

na zakup przegród ochronnych, 

umożliwiających prowadzenie zajęć 

świetlicowych i edukacyjnych w ramach 

przeciwdziałania i walki z pandemią 

COVID-19 

5 000,00 5 000,00 2020 

5 Konkursu „EDUKO – Bardzo Młoda 

Kultura 2019–2021- Opolskie” projekt  

"Emocje w kadrze fotografii zatrzymane". 

Projekt zakładał cykl warsztatów 

fotograficznych i teatralnych dla wszystkich 

chętnych osób. Miały miejsce także lekcje 

teatralne , które odbywały się w przedszkolu 

w grupie dzieci 6 letnich, a także wyjazd do 

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 

14 564,20 8 500,00 2020 

6 Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa - "Współczesna biblioteka 

oknem na świat - połączenie tradycji z 

nowoczesnością" Projekt infrastrukturalny 

inwestycyjny związany ze stworzeniem 

współczesnej biblioteki w oparciu o akcenty 

tradycyjne związane z tym regionem z 

pełnym wyposażeniem na dwóch 

kondygnacjach budynku po byłej szkole przy 

ul. Marka Prawego 21 

3 100 000,00 2 000 000,00 2019/ 

2020 

7 Narodowe centrum Kultury „Folkowanie 

na bis  – czyli powróćmy jeszcze raz do 

korzeni”  cykl 20 warsztatów związanych  

z ceramiką i szydełkowaniem. Warsztaty 

odbyły się we wszystkich 18 świetlicach oraz 

w SOK i środowiskowym domu opieki. 

Finalnie przeprowadzono w kawiarni C@fe 

36 647,94 34 700,00 2020 
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Kultura wystawę z powstałych podczas zajęć 

dzieł.  

8. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Przystanek kultura, czyli budujemy 

przestrzeń od kulturalnej ławeczki 

poprzez galerię do pracowni wyposażonej 

w artystyczne deseczki” polega na 

stworzeniu w domu kultury pracowni 

ceramicznej, tkactwa i linorytu, galerii 

wystawienniczej w holu budynku oraz 

ustawieniu na placu przed budynkiem SOK – 

u inteligentnej ławeczki kulturalnej 

wyposażonej w panel informacyjny. 

Powstanie także ścieżka śladami kultury – 

składać się będzie z 4 metalowych 

elementów usadowionych w mieście 

odnoszących się do działań kulturalnych 

jakie mają miejsce w tutejszym domu 

kultury. 

245 883,04 127 260,00 2020/2021 

9.  Programu Działaj Lokalnie Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności Co 

dalej....czyli jak żyć w masce i koronie - 

polega na nagraniu etiudy filmowej 

składającej się częściowo z filmu 

fabularnego poświęconego młodym ludziom 

i ich przeżyciom w czasie pandemii, a 

częściowo z reportażu, w którym 

wypowiadać będą się przypadkowi 

mieszkańcy reprezentujący różne grupy 

wiekowe i społeczne - m.in seniorzy, 

młodzież osoby niepełnosprawne. 

7 898,52 6 000,00 2020 

 RAZEM 3 505 841,53 2 257 460,00  

 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH I DZIELNICOWYCH 

Strzelecki Ośrodek Kultury w 2020 r. prowadził 15 świetlic wiejskich i 2 dzielnicowe: 

❖ ŚWIETLICE WIEJSKIE: Błotnica Strzelecka, Dziewkowice,  Jędrynie, Kadłub Piec, Kadłub 

Wieś, Kalinowice, Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szczepanek, Szymiszów 

Osiedle, Szymiszów Wieś, Warmątowice. 

❖ ŚWIETLICE DZIELNICOWE: Mokre Łany, Nowa Wieś. 

❖ ŚWIETLICA GRODZISKO : prowadzona jest przez  Ochotniczą Straż Pożarną. 

 

Z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, działalność świetlic odbywała się w bardzo 

ograniczonym zakresie. Pracownicy świetlic wyposażeni zostali w płyny dezynfekujące, 
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rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki, by w bezpieczny sposób można było prowadzić 

zajęcia.  Nie odbyło się większość z zaplanowanych na ten rok zajęć zarówno dla dzieci jak  

i dorosłych oraz  imprez okolicznościowych. 

Imprezy okolicznościowe, które udało się zorganizować w 2020r.: 

1) Wspólne kolędowanie przy kapliczce mieszkańców Nowej Wsi, 

2) Dzień Babci i Dziadka /Dzień Seniora - Sucha, Dziewkowice, Nowa Wieś, Osiek, Kadłub 

Piec i Kadłub Wieś, Kalinowice, Rozmierz, Mokre Łany, Jedrynie, Warmątowice, Rożniatów, 

Szymiszów Wieś, Błotnica Strz. Szymiszów Osiedle, 

3) Zabawy przebierańców dla dzieci – Szymiszów Wieś, Błotnica Strz. Rozmierka, Jedrynie, 

Dziewkowice, Nowa Wieś, Osiek, Kalinowice, Rożniątów, Sucha,Warmątowice, Mokre Łany, 

4) Miedzyświetlicowy Bal Przebierańców w Kadłubie Wsi, 

5) Wodzenie niedźwiedzia –tradycyjnie wodzenie odbyło się w świetlicy w Błotnicy Strz. 

Grodzisku i Suchej, Rozmierzy, 

6) Dzień Kobiet – Błotnica Strz. Grodzisko, Kalinowice, Szymiszów Wieś. 

 

Koła zainteresowań działające w świetlicach. 

W świetlicach działają kola zainteresowań zgodnie za zapotrzebowaniem uczestników. Z uwagi 

na panującą pandemię, działalność kół została zawieszona. Część pracowników kontaktowała się 

ze swoimi grupami poprzez komunikatory społecznościowe, zachęcając do prac manualnych. 

 

Koło Świetlica  Ilość osób  

 

 

Taneczne - 52 osoby 

Rozmierz 12 

Dziewkowice 4 

Mokre Łany 8 

Szczepanek  9 

Imprezy organizowane przez placówki Ilość imprez Ilość uczestników 

Seanse video 43 389 

Konkursy  40 407 

Wystawy własne 13 296 

Warsztaty  70 967 

Prelekcje, spotkania, odczyty 26 658 

Imprezy turystyczne /wycieczki, rajdy/ i sportowo-

rekreacyjne /mecze, rozgrywki/ 

173 2017 

Przeglądy artystyczne - - 

Pokazy teatralne 3 96 

Imprezy inne 9 880 

Imprezy interdyscyplinarne 54 3360 

OGÓŁEM 431 9070 
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Rozmierka 6 

Błotnica Strzelecka 13 

Muzyczne 

52 osoby 

 

Kadłub Wieś 16 

Rozmierz 25 

Dziewkowice 11 

Teatralne 

63 osoby 

Rozmierka 10 

Rozmierz 38 

Błotnica Strzelecka  15 

Kabaretowe - 6 osób Błotnica Strzelecka 6 

Informatyczne -18 osób Kadłub Wieś 18 

Kulinarne - 12 osób Kadłub Wieś 12 

 

Plastyczne 

201 osób  

Kalinowice  12 

Kadłub Piec 10 

Kadłub Wieś 32 

Nowa Wieś 25 

Osiek  10 

Szymiszów Wieś  7 

Szymiszów Osiedle 10 

Grodzisko 6 

Dziewkowice 10 

Rożniątów 10 

Rozmierka 10 

Rozmierz  15 

Jędrynie 7 

Szczepanek 11 

Sucha 10 

Warmątowice 6 

Turystyczne i sportowo-

rekreacyjne 

77 osób 

Kadłub Wieś 25 

Rożniatów  10 

Szymiszów Osiedle 12 

Rozmierz 15 

Rozmierka 15 

Klub Seniora 

62 osoby 

Kadłub Wieś 32 

Mokre Łany 7 

Rozmierz 11 

Błotnica Strzelecka  12 

Koło w ruchu (+50) - 7 osób Rożniątów 7 

Kluby malucha 

29 osób  

Akademia Twórczego Malucha 

Dziewkowice 

12 

Klub Malucha Osiek 7 

Klub Malucha Nowa Wieś 10 
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W 2020 r w świetlicach zrealizowany został 1 projekt: 

 

 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich powstała 15 grudnia 1945 roku, jako ówczesna 

Biblioteka Powiatowa im. Józefa Lompy. Od 1965  do kwietnia 2021r. roku biblioteka znajdowała 

się w budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury, zajmując I piętro przy Placu Żeromskiego 

7 w Strzelcach Opolskich. Od 1 lipca 2012 roku Biblioteka znajduję się w strukturach 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury i figuruje pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. 

 

STRUKTURA/SIEĆ BIBLIOTEKI: 

• Dział Udostępniania: 

▪ Wypożyczalnia dla Dorosłych, 

▪ Czytelnia, 

▪ Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 

 

• Filie biblioteczne:  

▪ Biblioteka na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich powstała w 1978 roku, 

▪ Biblioteka w Błotnicy Strzeleckiej powstała w 1948 roku, 

▪ Biblioteka w Dziewkowicach powstała w 1983 roku, zakończenie działalności z dniem 

1 lutego 2020r., 

▪ Biblioteka w Kadłubie powstała w 1956 roku, 

▪ Biblioteka w Suchej znajduje się od 2011 roku wcześniej mieściła się w Rozmierzy, 

powstała w 1949 roku, 

▪ Biblioteka w Szymiszowie powstała w 1949 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PROJEKTU 

/FINANSOWANIA 

Kwota 

wniosku  

Dofinansowa

nie 

1. NCK "Folkowanie na bis  czyli powróćmy jeszcze raz do 

korzeni"- wszystkie świetlice  

36.647,94 34.700 

 RAZEM 36.647,94 34.700,00 
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 na zewnątrz na miejscu 

Nazwa  
liczba 

odwiedzin 

liczba 

czytelników 

liczba 

wypożyczeń 

woluminów 

liczba 

wypożyczen 

prasy 

liczba 

odwiedzin 

liczba 

udostępnionych 

woluminów 

liczba 

udostępnionej 

prasy 

liczba 

udzielonych 

informacji 

odwiedziny 

internetowe 

Wypożyczalnia 7288 919 21 571 0 0 0 0 2781 0 

Czytelnia 1113   475 1968 298 47 798 468 110 

Oddział 3329 468 7127 47 136 88 56 462 0 

Filia nr 1 4812 530 14122 671 280 65 627 2311 11 

Błotnica 1792 128 4313 321 135 7 9 528 0 

Kadłub 2234 238 3805 13 45 7 46 473 0 

Sucha 1822 129 4219 178 324 193 226 121 35 

Szymiszów 1328 131 4412 148 94 59 81 506 20 

Razem 23718 2543 60044 3346 1312 466 1843 7650 176 
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10. SPORT I REKREACJA 

 DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU SPORTU I REKERACJI 

W gminie Strzelce Opolskie zadania z zakresu sportu i rekreacji realizuje: 

1) Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich, 

3) Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”. 

REFERAT SPORTU I REKREACJI 

Do jego zadań należy w szczególności: 

1)  planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na 

terenie Gminy, 

2) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

3) prowadzenie sekcji sportowych oraz innych form krzewienia kultury fizycznej, 

4) organizowanie na obiektach różnych usług dla ludności z zakresu sportu i rekreacji. 

Przy Referacie Sportu i Rekreacji działa 6 sekcji sportowych: 

• Sekcja Biegowo – Narciarska 

Sekcja składa się z zawodników, którzy godnie reprezentują Gminę Strzelce Opolskie  

na regionalnych, wojewódzkich, krajowych i zagranicznych zawodach biegowych. 

• Sekcja Tenisa Stołowego 

Sekcja prowadzi rozgrywki w IV i V lidze mężczyzn, w Pucharze Polski jak również 

w kategorii juniorów, juniorki, kadetów, kadetek, młodziczki, młodzicy, żacy, skrzaty. 

• Sekcja Szachowa 

Sekcja bierze udział w turniejach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym  

i turniejach międzynarodowych. W ubiegłym sezonie w roku 2020 - II Liga szachowa 

wywalczyła sobie awans strzeleckiej drużyny do I Ligii. 

W Pokrzywnej odbyły się Mistrzostwa Województwa Opolskiego juniorów w szachach. 

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy sekcji szachowej „Strzelec”, działającej przy referacie 

Sportu i Rekreacji strzeleckiego Urzędu Miejskiego.  

• Sekcja Skata 

Członkowie sekcji prowadzą rozgrywki na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. 

• Sekcja Nordic Walking 

Sekcja bierze udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych marszach nordic 

walking. Zajęcia prowadzone są pod okiem profesjonalnego instruktora w Strzeleckim Parku  

w Strzelcach Opolskich. 12 października 2020r sekcja obchodziła swoje 10-lecie 

Sekcja regularnie trenuje w każdą środę i weekend i jednocześnie uczestnicy zwiedzają 

wszystkie ciekawe, dla większości nieznane, zakątki Ziemi Strzeleckiej. 10 października 

2020r. z Leśnicy 55 osób sekcji wyruszyło na Rajd Pieszy na Górę św. Anny. 

• Drużyna WOPR oraz drużyna sportowa WOPR 

Ratowniczki Strzeleckiej Drużyny WOPR na co dzień trenujące w drużynie MUKS WOPR 

Kędzierzyn-Koźle osiągnęły sukces podczas XI zimowych mistrzostw Polski  

w sportowym ratownictwie wodnym w Szczecinie. Drużynowo zawodniczki zajęły 3 miejsce 

w Polsce. 
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IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE zorganizowane w 2020r. 

Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w roku 2020 zorganizował 

– 19 imprez sportowo - rekreacyjnych, jednakże w związku z panującą pandemią Covid 

zorganizowano znacznie mniej imprez a niżeli przyjęto w kalendarzu rocznym imprez. 

• Turniej Tenisa Stołowego dla Dorosłych 25.01.2020r. 

Halowy Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych w Hali Sportowej przy  

Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich.   

 
 

• Nocny Turniej Siatkówki   - Strzelce Opolskie, 22.02.2020r. 

W Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego w Strzelcach Opolskich rozegrano Nocny Turniej 

Siatkówki.Po długiej i zaciętej walce tabela końcowa turnieju ukształtowała się następująco: 

I miejsce – 7 TEAM  

II miejsce – ORLIK TEAM  

III miejsce –  GOLDEN SIX 

IV miejsce -  BEACH BOYS 

 

• Zajęcia rekreacyjno-sportowe, organizowane w ramach ferii zimowych w 2020r. – 

„ZIMA 2020” 

Podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach 10.02.2020r. – 23.02.2020r zajęcia sportowo -

rekreacyjne prowadzone od poniedziałku do piątku w godz.  od 1000 do 1200 oraz 1300 do 1500. 

Zgodnie z planem ferii przeprowadzono szereg gier i zabaw sportowo – rekreacyjnych na Hali 

Sportowej przy pl. Żeromskiego. Przeprowadzono konkursy sportowe: rzuty woreczkami do celu, 

„łowienie rybek”, „rzuty ringo do celu”, „rzuty do kosza”, „zbijak”, niebo-piekło”, „podbijanie 

piłki nożnej”, „strzały do bramki”, „król rzutów”, zagrano w „MISTRZA”. Zorganizowano tor 

przeszkód wymagający od zawodników zarówno szybkości jak i zręczności. Rozegrano mini 

mecze piłki nożnej i koszykówki, jak również zagrano w ping ponga. 

12 lutego 2020r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się coroczny Zimowy Turniej Szachowy 

dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Referat Sportu i Rekreacji. Zwycięzcy otrzymali 

puchary i medale, a wszyscy z osiemnastu uczestników – upominki przekazane przez Urząd 

Miejski w Strzelcach Opolskich.  



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

97 

 

 

• Amatorska Liga Piłki Siatkowej Dla Dorosłych 

W niedzielę 08.03.2020r. w Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A odbył się Finał Amatorskiej 

Ligii Piłki Siatkowej organizowanej przez Referat Sportu i Rekreacji.  

W cyklu rozgrywek (trwających od października 2019r.) wzięło udział 6 drużyn. Spotkania 

odbywały się wg oficjalnych przepisów gry w siatkówkę PZPS.  

Wyniki końcowe: 

I miejsce – 7 TEAM 

II miejsce – BEACH BOYS 

III miejsce – ORLIK TEAM 

 

• Pływalnia Odkryta w sezonie letnim 2020 czynna była: od poniedziałku do piątku oraz  

w soboty, niedziele i święta w godz. 1000 – 1800 z możliwością wydłużenia godzin otwarcia 

w upalne dni max. do godz. 20.00.  

Pływalnia Odkryta otrzymała certyfikat bezpieczeństwa WOPR jak również pozytywnie przeszła 

kontrolę Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarno 

– Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Pływalnia Odkryta posiada niezbędny sprzęt 

ratowniczy, jak również została przystosowana do aktualnych „zaleceń dla kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.” 

 

          
 

• Szkolenie „młodszego ratownika” Pływalnia Odkryta 09.07.2020r. - 31.07.2020r.   

Referat Sportu i Rekreacji wraz z Oddziałem Rejonowym WOPR Kędzierzyn-  

Koźle zorganizował od dnia 09.07.2020r. - 31.07.2020r.  kurs „młodszego ratownika” . Szkolenie 

ukończyło 10 osób.  
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MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (MOS) 

w ramach swojej działalności oferuje zajęcia pozaszkolne. Koordynuje współzawodnictwo 

sportowe szkół, organizuje wypoczynek w okresie wakacji i ferii zimowych, a także dni wolnych 

od zajęć. Wychowankowie placówki jako zawodnicy strzeleckich klubów sportowych biorą udział 

w rozgrywkach okręgowych związków sportowych na szczeblu wojewódzkim, regionalnym 

i krajowym. Reprezentują również strzeleckie szkoły we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy i uczestniczą w wymianach sportowych, dzięki 

którym mają możliwość integracji z młodzieżą z innych państw, zdobywania nowych doświadczeń  

i umiejętności.  Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, uczestnikami są wszystkie chętne 

dzieci i młodzież gminy Strzelce Opolskie niezależnie od miejsca zamieszkania  i przynależności 

szkolnej. 

W ramach ośrodka działają następujące  sekcje sportowe: 

•  koszykówka,  

•  piłka siatkowa, 

•  judo/sumo, 

•  piłka nożna, 

•  badminton. 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie realizowane są 

dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w formie klas sportowych (o profilu pływackim, piłki 

nożnej, piłki siatkowej – w tym, w ramach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich). 

 

CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU „STRZELEC” 

jest zakładem budżetowym powołanym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich                          

nr XIV/72/2011  Głównym zadaniem statutowym CRWiS „Strzelec” jest prowadzenie obiektu 

krytej pływalni.  

Z tytułu sprzedaży usług Centrum klientom indywidualnym, w tym sprzedaż wejściówek klientom 

zajęć zorganizowanych, klientom indywidulanym a także sprzedaż i doładowywanie kart 

abonamentowych, wynajem torów uzyskano w 2020r. dochód na kwotę 506 592,75 zł. Kwota ta 

jest niższa o 30 % w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na okoliczności obiektywne, w tym 

zamknięcie krytej pływalni dla klientów indywidualnych na 188 dni, z powodu epidemii SARS 

COV 2. 

W ciągu całego 2020 r. pływalnia była otwarta dla klientów tylko przez 226 dni. W związku 

z wprowadzeniem przepisów powszechnie obowiązujących, uniemożliwiających obsługę 

klientów pływalni, związaną z epidemią basen był zamknięty dla klientów w następujących 

czasookresach: - od dnia 12 marca 2020 r. do 2 lipca 2020 r.,  

- od dnia 17 października 2020 r. do 25 października 2020 r.  

- od dnia 28 grudnia 2020 r.do 31 grudnia 2020 r.  

W całym 2020 r. odwiedziło pływalnię 65.780 osób (jest to o 88.016 osób mniej, niż w roku 2019). 

 

W 2020 roku Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu było organizatorem lub współorganizowało 

szereg imprez okolicznościowych i akcji promocyjnych takich jak:  

• „Otwarte Zimowe Mistrzostwa Okręgu Opolskiego” (18-19. 01. 2020r.) dla blisko 160 

zawodników z całej Opolszczyzny, 
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• w lutym podczas ferii zimowych „Ferie w Strzelcu” kursy nauki pływania dla dzieci 

i młodzieży, a na zakończenie ferii udostępniono wodny tor przeszkód- AquaTrack, 

• „102 długości z okazji Dnia Niepodległości” listopadowe zawody pływackie z okazji Dnia 

Niepodległości, 

• „Mikołajkowe Zawody Sportowe” zorganizowane w grudniu dla przeszło 100 

najmłodszych uczestników, 

• „Żelazny Pływak” (13.12.2020r.) zawody w których rywalizowało 54 zawodników, 

• „Gwiazdkowe Zawody Sportowe” (20.12.2020r.), w których uczestniczyło przeszło 140 

zawodników (mieszkańców Strzelec Opolskich), którzy ze względu nałożone przez 

pandemię ograniczenia nie mieli możliwości swobodnego dostępu do pływalni. 

 

STYPENDIA SPORTOWE 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 

2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów 

sportowych w Gminie Strzelce Opolskie Burmistrz corocznie podejmuje decyzję o przyznaniu 

stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 

 

W 2020r. przyznane i wypłacone zostały stypendia za osiągnięcia sportowe w 2019r. 

z następujących dziedzin sportowych: 

1) badminton – zawodnik - 1 osoba, stypendium w wysokości 400 zł/mc, 

2) sumo:  

a) zawodnik - 1 osoba, stypendium w wysokości 350 zł/mc, 

b) trener – 1 osoba, stypendium w wysokości 350 zł/mc, 

3) piłka siatkowa – zawodnik - 1 osoba (Puchar Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018/2019; 

Mistrzostwo Polski – PLUSLIGA 2018/2019), stypendium w wysokości 300 zł/mc. 

 

Stypendia za osiągnięcia sportowe w 2020r., które wypłacane są w 2021r. zostały przyznane 

w następujących dziedzin sportowych: 

1) badminton – zawodnik - 1 osoba, stypendium w wysokości 450 zł/mc, 

2) sumo:  

a) zawodnik - 1 osoba, stypendium w wysokości 300 zł/mc, 

b) trener – 1 osoba, stypendium w wysokości 350 zł/mc. 

 DANE DOTYCZĄCE GMINNYCH TERENÓW REKREACYJNYCH I URZĄDZEŃ 

SPORTOWYCH 

W 2020r. Gmina Strzelce Opolskie doposażyła istniejące już place zabaw i boiska sportowe 

podległe Referatowi Sportu i Rekreacji o urządzenia sportowe i zabawowe: 

1) Zakup piłko-chwytów i ich montaż na boisku sportowym w Warmątowicach – 31.119,99 zł, 

2) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalinowicach w ramach projektu SBO – 22.500 zł, 

3)  Modernizacja Placu zabaw w Rożniątowie (dostawa i montaż urządzeń zabawowych) w ramach 

projektu SBO – 49.200 zł. 
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Dokonano rocznych przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na kwotę 6.273 zł oraz 

kontrolę okresową sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych (2.750 zł). Przeprowadzono 

naprawę urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi – 41.426,40 zł. 

 

WYKAZ PLACÓW ZABAW  

1) Plac zabaw w miejscowości Rożniątów ul. Wolności 28 (przy świetlicy), 

2) Plac zabaw w miejscowości Ligota Górna ul. Wiejska, 

3) Plac zabaw w miejscowości Ligota  Dolna ul. Wiejska, 

4) Plac zabaw w miejscowości Rozmierz ul. Powstańców Śl., 

5) Plac zabaw w miejscowości Kadłub Wieś ul. Krótka, 

6) Plac zabaw w miejscowości Kadłub Piec,  

7) Plac zabaw w miejscowości Szczepanek ul. Strzelecka (przy świetlicy), 

8) Plac zabaw w miejscowości Dziewkowice ul. Szkolna (przy przystanku PKS), 

9) Plac zabaw w miejscowości  Strzelce Opolskie – Mokre Łany ul. W. Świerzego 42, 

10) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Nowa Wieś, 

11) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Rybaczówka ul. Budowlanych, 

12) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie –  Osiedle Piastów Śląskich (obok żłobka) 

13) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie –Ogródek  Jordanowski 

14) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie –ul. Sosnowa, 

15) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Park Miejski, 

16) Plac zabaw w miejscowości Osiek, ul. Strzelecka, 

17) Plac zabaw w miejscowości Osiek, (koło OSP),  

18) Plac zabaw w miejscowości Sucha ul. Jemielnicka, 

19) Plac zabaw w miejscowości Szymiszów przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Pięknej, 

20) Plac zabaw w miejscowości Szymiszów Wieś ul. Dębowa, 

21) Plac zabaw w miejscowości Kalinów, ul. Wiejska, 

22) Plac zabaw w miejscowości Warmątowice, ul. Błotnicka, 

23) Plac zabaw w miejscowości Jędrynie, ul. Dębowa 7, 

24) Plac zabaw w miejscowości Grodzisko, ul. Główna (obok remizy OSP), 

25) Plac zabaw w miejscowości Kalinowice, ul. Wiejska, 

26) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Struga, 

27) Plac zabaw w miejscowości Strzelce Opolskie – Adamowice, 

28) Plac zabaw w miejscowości Płużnica Wielka, 

29) Plac zabaw w miejscowości Niwki, 

30) Plac zabaw „Radosna szkoła” przy PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

31) Plac zabaw przy PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich, 

32) Plac zabaw przy PSP w Dziewkowicach. 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID – 19 place zabaw zostały wyłączone 

z użytkowania od 12.03.2020r. do dnia 01.06.2020r.  

 

WYKAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 

1) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rozmierka, 

2) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Rozmierz, 

3) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Sucha, 
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4) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Szymiszów, 

5) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Warmątowice, 

6) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Park Miejski, 

7) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Osiedle Piastów Śląskich, 

8) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Strzelce Opolskie – Brzezina, 

9) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Błotnica Strzelecka. 

WYKAZ BOISK SPORTOWYCH 

1) Boisko sportowe w miejscowości Kalinów, 

2) Boisko sportowe w miejscowości Rozmierka, 

3) Boisko sportowe w miejscowości Dziewkowice, 

4) Boisko sportowe w miejscowości Błotnica Strzelecka, 

5) Boisko sportowe w miejscowości Rozmierz, 

6) Boisko sportowe w miejscowości Grodzisko, 

7) Boisko sportowe w miejscowości Rożniątów, 

8) Boisko sportowe w miejscowości Strzelce Opolskie Mokre Łany. 

POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWE  

1) Pływalnia Odkryta w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46, 

2) Kort tenisowy w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46, 

3) Obiekt Wodny „Rybaczówka” w miejscowości Strzelce Opolskie, 

4) Plac rekreacyjno- sportowy Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich, 

5) Street Workout Park - Osiedle Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – plac 

rekreacyjno- sportowy, 

6) Hala Sportowa w miejscowości Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 5a. 

7) Górka „Kaśka”  (w sezonie zimowym) – Park Miejski w Strzelcach Opolskich, 

8) Hala sportowa wraz z obiektami zewnętrznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej                 

nr 1 w Strzelcach Opolskich; 

9) Kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej              

nr 7 w Strzelcach Opolskich; 

10) Lodowisko „Strzelecki Biały Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej                                           

nr 7 w Strzelcach Opolskich; 

11) Sale gimnastyczne przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr: 1, 4 i 7 w Strzelcach 

Opolskich, Publicznych Szkołach Podstawowych: w Błotnicy Strzeleckiej, Suchej 

i Szymiszowie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie; 

12) Boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 4 Strzelcach Opolskich oraz Publicznej Szkole Podstawowej 

w Rozmierce; 

13) Stadion sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich: 

a) pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,  

b) oświetlone boisko treningowe do piłki nożnej, 

c) oświetlone boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, 

d) bieżnia okólna, 

e) skocznia w dal, 

f) rzutnia do pchnięcia kulą. 
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11. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W Gminie Strzelce Opolskie funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 

jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym (KSRG). 

Łącznie jest 674 strażaków, w tym 571 mężczyzn i 103 kobiety. 

Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych (AR) - 247, w tym 

210 mężczyzn i 37 kobiet. 

 

OSP 
Liczba członków ogółem 

Liczba członków mogących brać 

udział w akcjach ratowniczych 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

OSP Kadłub 79 13 42 6 

OSP Strzelce Op. 38 17 23 3 

OSP Osiek 66 0 21 0 

OSP Grodzisko 44 11 12 2 

OSP Rozmierz 55 11 16 4 

OSP Rozmierka 41 3 9 3 

OSP Sucha 54 12 16 6 

OSP Szymiszów 27 8 10 4 

OSP Kalinowice 46 8 15 2 

OSP Rożniątów 36 3 8 3 

OSP Błotnica Strzelecka 33 7 15 1 

OSP Warmątowice 52 10 23 3 

RAZEM 
571 103 210 37 

674 247 

 

 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych:  
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Według danych przekazanych przez Państwową Straż Pożarną w Strzelcach Opolskich, jednostki 

z terenu Gminy Strzelce Opolskie interweniowały 407 razy; 

• w dniach 11-18 kwietnia 2020 roku strażacy OSP przekazywali komunikaty dot. COVID-

19, zachęcające do pozostania w domu (55 razy); 

ponadto strażacy brali udział w akcjach: 

•  odkażanie i dezynfekcja placów zabaw, 

• dostarczanie żywności dla osób potrzebujących, 

• transport środków dezynfekcyjnych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Strzelce 

Opolskie. 

WYJAZDY OSP W 2020 ROKU 

Rodzaj wyjazdu 

OSP P MZ AF CZ WG PZR Razem 

Kadłub 19 30 2 2 4 2 59 

Osiek 2 11 0 0 2 0 15 

Kalinowice 13 30 1 0 0 0 44 

Grodzisko 6 14 1 0 4 0 25 

Rozmierka 4 18 0 2 3 0 27 

Rozmierz 5 6 0 0 0 0 11 

Sucha 7 24 3 0 3 0 37 

Szymiszów 12 24 3 0 5 0 44 

Rożniątów 16 11 2 0 1 0 30 

Błotnica Strzelecka 5 13 0 0 0 0 18 

Warmątowice 4 3 2 0 0 0 9 

Strzelce Opolskie 23 69 3 3 19 0 117 

Ogółem: 116 253 17 7 41 2 436 

 

P - pożar, MZ - Miejscowe zagrożenie, AF - Alarm fałszywy, CZ - ćwiczenia, WG - wyjazd 

gospodarczy, ZR -  Zabezpieczenie rejonu gminy 

 

W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej w 2020r. wykonane zostały następujące zadania : 

1. Zakupy inwestycyjne: 

• Lekki samochód pożarniczy Opel Movano dla OSP Szymiszów- 179,912,10 zł 

2. Sprzętowe doposażenie OSP: 
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Sporządzono 45 protokołów zdawczo- odbiorczych z przekazania sprzętu dla jednostek OSP 

z terenu Gminy Strzelce Opolskie 

• radiotelefony (3 kpl.), 

• aparaty powietrzne+ sygnalizatory bezruchu (2 kpl.), 

• myjka ciśnieniowa (1 szt.), 

• agregat prądotwórczy (1 szt.), 

• elektryczne pompy zanurzeniowe Rosenbauer (3 szt.), 

• kompresor (1 szt.), 

• węże pożarnicze. 

3. Wyposażenie osobiste podnoszące bezpieczeństwo członków OSP uczestniczących 

w akcjach ratowniczych 

Ubrania ochronne specjalne, buty specjalne strażackie, hełmy, latarki do hełmów, rękawice 

strażackie, mundury wyjściowe, ubrania koszarowe, kominiarki oraz kamizelki 

odblaskowe (do zabezpieczenia Tour de Pologne) 

4. Sprzętowe doposażenie przeciw SARS-CoV-2: 

• generatory ozonu- 13.664,43 zł + 17.761,20 zł, 

• opryskiwacze- 10.001,01 zł, 

• zestawy sanitarne- 12.509,10 zł, 

• termometry- 486,00 zł, 

• etanol, płyny dezynfekujące- 7.843,96 zł, 

• kombinezony ochrony biologicznej, gogle, maski, osłony twarzy, okulary ochronne, 

rękawiczki, chusteczki. 

5. Szkolenia członków OSP z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) 

- 7 członków z terenu Gminy Strzelce Opolskie. 

6. Poprawa warunków pełnienia służby – remonty i modernizacje: 

• Wykonanie projektu budowlanego z modernizacją kotłowni i wymianą pieca w OSP 

w Kadłubie- 6 765,00 zł 

• Opłata za przyłącz do sieci dystrybucyjnej w OSP w Kadłubie- 2 004,90 zł 

• Wykonanie przeglądów budowlanych w remizach OSP  wraz uzupełnieniem wpisów 

w książkach obiektów- 8.610,00 

• Budowa instalacji odgromowej w obiekcie remizy OSP w Grodzisku- 6.150,00 

• Centrala antywłamaniowa dla OSP Rożniatów- 953,25  

7. Zakupy opału: 

• Olej napędowy grzewczy (5012 l)- OSP Szymiszów- 12.996,28 

• Węgiel opałowy: 33.300,00(OSP Kadłub- 15 ton, OSP Sucha- 10 ton, OSP Rozmierz- 

15 ton, OSP Kalinowice- 5 ton) 

8. Wsparcie KP PSP w Strzelcach Opolskich: 

• Dofinasowanie wydatków inwestycyjnych „Zakup sprężarki” w kwocie 15.000,00 zł 
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9. Rozbudowa Radiowego Systemu Alarmowania: 

• zakup i montaż elektronicznej syreny na obiekcie remizy OSP w Szymiszowie – 

22.767,30 zł, 

• zakup i montaż terminala z przeznaczeniem do alarmowania SMS członków OSP 

w  Rożniątowie- 2.214,00. 

10.  Zadania inwestycyjne związane z ochroną przeciwpowodziową: 

• Modernizacja polderu zalewowego ul. Nowowiejska- 43.050,00, 

• Odmulenie rowu melioracyjnego Grabowiec- Kadłub Piec- 18.240,90. 

11.  Zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego 

namiot stelażowy, worki na piasek, łóżka polowe 

12. Przeglądy i koszenie zbiorników ppoż. 

ul. Gogolińska i Pl. Targowy w Strzelcach Opolskich  

12. PROGRAMY, POLITYKI I STRATEGIE 

 

   STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014 – 2020 

Uchwała Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 – 2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z najważniejszych dokumentów programowych w gminie 

Strzelce Opolskie. Określa cele, jakie stawia sobie do zrealizowania samorząd lokalny 

w określonym czasie oraz zestaw działań, za pomocą których poszczególne cele są realizowane. 

W Strategii wyszczególnione zostały cztery cele strategiczne, które osiągane są poprzez realizację 

następujących celów operacyjnych:   

I. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, w tym  cele szczegółowe:   

1) Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

2) Rozwój przedsiębiorczości., 

3) Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

4) Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej gminy.  

II. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy, w tym cele szczegółowe:  

1) Rozwój warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia                        

i opieki społecznej, 

2) Rozwój gminnego systemu edukacji, 

3) Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji, 

4) Ochrona dziedzictwa kulturowego, 

5) Rozwój bezpieczeństwa publicznego.  

III. Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy, w tym cele 

szczegółowe:  

1) Rozwój infrastruktury technicznej, 

2) Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej, 

3) Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa, 
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4) Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona 

środowiska. 

 IV. Rozwój  społeczeństwa obywatelskiego, w tym cele szczegółowe:  

1) Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych, 

2) Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Zarządzenia Nr 121/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu, ewaluacji  i aktualizacji 

„Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020”, prowadzony jest monitoring 

w cyklu rocznym, ewaluacja śródokresowa oraz ewaluacja końcowa. 

Informacje na podstawie których opracowany został raport realizacji Strategii za rok 2020  

pozyskiwane są z poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, jednostek 

organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie, spółek gminnych oraz na podstawie innych 

ogólnodostępnych danych. Raport podzielony został na cztery części odpowiadające czterem 

celom strategicznym.  Każda część przedstawiona jest w formie opisowej oraz tabelarycznej. 

Analiza i interpretacja danych pozwala na ocenę realizacji Strategii oraz dostosowanie 

podejmowanych działań do zmieniających się warunków społeczno- gospodarczych 

i zdiagnozowanych potrzeb gminy Strzelce Opolskie. 

Zauważyć można, iż  siłą rozwojową gminy jest wkład wniesiony w rozwój gospodarki, 

bezpieczeństwa publicznego i dbałości o mieszkańców. Analizując osiągnięte wartości 

wskaźników w roku 2020 uznać można, iż założone cele strategiczne realizowane są w sposób 

ciągły. 

WSKAŹNIKI OGÓLNE 

                                                                                                             Rok                                                                

          Wskaźniki 

 

    2020 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych               

przez samorząd gminny  

 

725 577,94 zł 

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez samorząd gminny  

 

3 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych                                  

przez inne podmioty niż samorząd gminny 

 

17 910 393,58 zł 

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny 

20 

 

KIERUNKI ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

 

I. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju  „Konkurencyjna gospodarka” 

I.1.  Cel strategiczny - Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego 

                                                                                                                      Rok                                                                                                                    

Wskaźniki 

 

 2020 

CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.] 3 
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Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych dla nowych inwestycji 

[szt.] 

1 

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy  MŚP [szt.] 85 

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych  w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

3,3 

Wskaźnik zatrudnienia [%] 31 

CEL OPERACYJNY: I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego 

Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.] 2 

CEL OPERACYJNY:I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej                                      

i ekoturystycznej gminy 

Liczba podjętych działań informacyjno - promocyjnych w zakresie promocji                            

oferty turystycznej gminy [szt.] 

25 

 

Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.] 11 

II. Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny” 

II.1. Cel strategiczny - Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy  

                                                                                                        Rok                                                                                                                    

Wskaźniki 

2020 

CEL OPERACYJNY: II.1.1. Rozwój warunków i jakości usług świadczonych                                           

przez instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej  

Liczba podjętych działań  z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz 

działań wspierających  profilaktykę [szt.] 

39 

Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji                                    

opieki społecznej [szt.] 

3 

CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji   

Liczba placówek edukacyjno- oświatowych poddanych remontowi i 

modernizacji [szt.] 

15 

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.] 209 

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu [szt.] 582 

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry 

nauczycielskiej  

206 

CEL OPERACYJNY:II.1.3 Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji  

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania  czasu wolnego [szt.] 13 

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.] 2 

CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

Liczba podjętych działań  z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego 

[szt.] 

66 
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III. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby” 

III.1. Cel strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej   i społecznej gminy 

                                                                                                                  Rok                                                                                                                          

Wskaźniki 

 

     2014 

CEL OPERACYJNY: III.1.1. Rozwój infrastruktury technicznej  

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

[km]: 

 

1,6 

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci gazowej [km]: 5,31 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci energetycznej [km] 3,4 

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej    

Długość dróg [km]: 

wyremontowanych 2,23 

wybudowanych  0,16 

Długość chodników [km]: 

wyremontowanych 0,01 

wybudowanych  0,13 

Długość ciągów pieszo- rowerowych [km] 

wyremontowanych - 

wybudowanych  - 

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km] 260 

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.] 22 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 25 

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych             

(łącznie) [szt.] 

- 

Liczba budynków komunalnych, socjalnych  i chronionych poddanych 

rewitalizacji i/ lub termomodernizacji [szt.] 

- 

CEL OPERACYJNY :III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska 

naturalnego oraz ochrona środowiska   

Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia  niskiej 

emisji [szt.] 

3 

Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.] 2 

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.] 5 

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców 

gminy w zakresie ochrony środowiska [szt.] 

55 

IV. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju „Współpraca  z otoczeniem” 

IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

                                                                                                                       Rok                                                                                                                              

Wskaźniki 

 

2020 

CEL OPERACYJNY: IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych   

Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on - line [szt.] 21 

2020 
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CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Szacunkowa liczba podjętych czynów społecznych  (realizacji zadań w czynie 

społecznym) [szt.] 

75 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.] 8 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.] 2 

Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej 

[szt.] 

4 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

W gminie Strzelce Opolskie polityka przestrzenna określona została w „STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY STRZELCE OPOLSKIE" uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r. i zmienionym Uchwałą Nr III/6/2014 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie. 

 

W 2020r. kontynuowano procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w sprawie 

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie podjęta została 26 kwietnia 2017 r.) – zrealizowano III 

Etap (uzyskano opinie i uzgodnienia, wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii 

i  uzgodnień, wyłożono projekt studium do publicznego wglądu i rozpatrzono złożone do projektu 

studium uwagi).  

Na terenie gminy (stan na 31 grudnia 2020 r.) obowiązują 53 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które łącznie obejmują powierzchnię 15 323,8722 ha, co 

stanowi 75,7% powierzchni gminy. Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, bowiem 

według GUS w skali województwa opolskiego wskaźnik pokrycia powierzchni planami 

miejscowymi na koniec grudnia 2018 r. wynosił ok. 40,46% (a gmina miała wówczas pokrycie 

73/3%).  

Plany miejscowe są publicznie udostępnione na stronie internetowej: 

• Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

bip.strzelceopolskie.pl: Menu „Komunikaty i wykazy”, „Komunikaty Biura Architekta 

Miejskiego”, „Miejscowe plany – teren wsi” i „Miejscowe plany – teren miasta”, 

• Publikatora Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Strzelce Opolskie 

sip.strzelceopolskie.pl: „Warstwy”, „Warstwy rastrowe” , „Obowiązujące MPZP”. 

W 2020r. sporządzono jeden miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego 

w oprogramowaniu GEOPLAN MPZP, tj.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej” oraz zaimportowano do bazy danych 

Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

tj.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy 

Zakładowej”. 

http://www.bip.strzelceopolskie.pl/
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 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

NA LATA 2020-2023 

Uchwała Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego program opieki nad zabytkami Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2020 – 2023”. 

 

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego oraz opieka nad zabytkami w mieście i gminie 

Strzelce Opolskie została zatwierdzona w 2019 r. mocą Uchwały Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 

opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 

8 listopada 2019 r. poz. 3496). 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania, co dwa lata, sprawozdań z realizacji gminnego 

programu opieki nad zabytkami i przedstawiania go Radzie Miejskiej. Sprawozdanie dotyczącego 

roku 2019 i 2020 zostanie sporządzone w roku 2021. 

Gmina Strzelce Opolskie w 2020r. na bieżąco realizowała założenia „Gminnego programu opieki 

nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023” poprzez swoje jednostki 

organizacyjne i odpowiednie komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 

wykorzystując do tego celu pełen wachlarz możliwości formalno-prawnych, finansowych 

i merytorycznych. 

Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 29 lipca2019 r. w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Strzelce 

Opolskie jest na bieżąco uzupełniania o przekazane kopie pozwoleń na rozbiórki wydanych przez 

Starostę Strzeleckiego, zezwoleń i postanowień Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków odnośnie obiektów zabytkowych.  

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020 

Uchwała Nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej W Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 

2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

 

Gmina Strzelce Opolskie w 2020 roku udzielała organizacjom pozarządowym kompleksowego 

wsparcia zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej stwarzając tym podmiotom warunki 

do wykonywania działań i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.  

Organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w ramach 9 priorytetów współpracy: 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka 
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• ochrona i promocja zdrowia 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• działalność na rzecz dzieci i młodzieży 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

W realizacji Programu udział wzięło ponad 30 podmiotów. 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 

491) od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie  wszystkie zadania publiczne, na realizację których 

organizacje pozarządowe pozyskały środki finansowe z budżetu Gminy Strzelce Opolskie mogły 

być realizowane lub zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie. 

1. FINANSOWE  FORMY  WSPÓŁPRACY W  2020  ROKU 

Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku było udzielanie tym podmiotom wsparcia 

finansowego z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na realizację przyjętych w Programie zadań 

publicznych. 
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Środki finansowe przekazane w 2020 roku organizacjom pozarządowym w formie dotacji. 

Podstawa przekazania dotacji 

Kwota 

rozliczonych 

dotacji w zł 

Liczba 

zawartych 

umów 

Otwarte konkursy ofert  

art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

197.680,94 

 

15 

Otwarte konkursy ofert na podstawie wniosków  

o realizację zadania publicznego 

art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

4.200,00 

 

1 

Zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu  

art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
0,00 0 

Nabory wniosków 

§ 7 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

735.414,33 

 
26 

Złożone wnioski 

§ 8 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

28.500,00 4 

Rozliczono dotacje w kwocie:  965.795,27 46 

Zwrot niewykorzystanych środków: 117.154,73 - 

Dotacje przekazane na  podstawie innych ustaw 

− Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176 z późn. zm.) 

− Na podstawie Ustawy  z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U z 2017r. poz. 2176 z późn. zm.) 

114.880,00 

 

29.437,82 

 

1 

 

2 

 

 

2. NIEFINANSOWE  FORMY  WSPÓŁPRACY W  2020 ROKU 

1. Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych w sferze zadań 

publicznych: dla liderów, członków oraz wolontariuszy tych organizacji.  

Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego udzielali pomocy 

organizacjom pozarządowym: 

• Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - pomoc w zakresie 

przygotowywania ofert konkursowych, prawidłowego rozliczania otrzymanych dotacji, 

pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy Strzelce Opolskie, 

• Biuro Prawne - poradnictwo prawne. 

2. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym poprzez udostępnianie nieodpłatnie w formie 

użyczenia pomieszczeń biurowych 

W sposób ciągły organizacjom pozarządowym udostępniano nieodpłatnie w formie użyczenia 
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pomieszczenia biurowe: 

• przy ul. Krakowskiej 16 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej - 12 organizacji),  

• przy ul. Krakowskiej 34 (1 organizacja na koniec 2020r.). 

3. Umożliwienie organizacjom pozarządowym dostępu do literatury dotyczącej działalności III 

sektora zgromadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich. 

Literaturę dot. działalności organizacji pozarządowych zgromadzoną w Urzędzie Miejskim 

udostępniano organizacjom pozarządowym: 

• w biurze Nr 31 dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych,  

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

4. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach uczestniczenia 

w szkoleniach i konferencjach. 

Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji 

pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji pozarządowych 

prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów zgłoszeniowych 

informowano organizacje telefonicznie.  

5. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach pozyskiwania 

środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy 

Strzelce Opolskie. 

Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji 

pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji pozarządowych 

prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów zgłoszeniowych 

informowano organizacje telefonicznie.  

6. Udzielanie organizacjom pozarządowym rekomendacji. 

W 2020 roku udzielono 1 rekomendacji. 

7. Obejmowanie honorowym patronatem działań i programów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych Honorowym Patronatem 

Burmistrza Strzelec Opolskich – 4. 

8. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu  

ich dobrego wizerunku, w tym w szczególności w miejskim serwisie internetowym 

www.strzelceopolskie.pl.  

W roku 2020 informacje dot. działalności funkcjonujących na terenie Gminy  

Strzelce Opolskie organizacji pozarządowych zamieszczano na stronie www miejskiego 

serwisu internetowego www.strzelceopolskie.pl w zakładkach „organizacje pozarządowe” 

i „komunikaty”.  

9. Wspieranie akcji promujących przekazywanie lokalnym organizacjom pożytku publicznego 

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W 2020 roku: 

• W bazie organizacji pozarządowych dostępnej w miejskim serwisie internetowym 

www.strzelceopolskie.pl zaznaczono, które organizacje pozarządowe posiadają  

status organizacji pożytku publicznego. 

• Wykaz organizacji pożytku publicznego  uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

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

zamieszczono w „Informatorze Strzeleckim” (dot. numerów z roku 2020: 2, 3, 4  

i 7). 

10. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu kontaktów  

z mediami.  

W roku 2020 organizacje pozarządowe mogły nieodpłatnie zamieszczać  

informacje nt. prowadzonej działalności w „Informatorze Strzeleckim”. 

11. Inne – konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych podmiotów. 

Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dot. działalności statutowej tych podmiotów – 4. 

 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 

STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016-2020 

Uchwała Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015r. 

„ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 

2016-2020” 

 

Z dniem 31 grudnia 2020 r. została zakończona realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie, na lata 2016-2020. Strategia była przyjęta Uchwałą Nr 

XVII/137/15 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r., na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Realizację Strategii przewidziano na okres 5 lat. 

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Burmistrzowi 

Strzelec Opolskich, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich. Głównymi adresatami i podmiotami Strategii byli mieszkańcy Gminy 

Strzelce Opolskie. W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane były różne instytucje, 

a w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej „Barka”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, 

Komenda Powiatowa Policji oraz inne lokalne organizacje pozarządowe. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jako strategiczny dokument, określała 

zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych i wyznaczała system 

działań w tym zakresie, podejmowanych przez Gminę w partnerstwie z innymi podmiotami. 

Stanowiła też dokument, w odniesieniu do którego konstruowane były lokalne programy 

profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej. 

 

CELE I ZADANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęto cele szczegółowe i zadania, 

poprzez realizację których założono osiągnięcie celu strategicznego. 

Misja Strategii, była sformułowana następująco:  

Gmina Strzelce Opolskie stwarza mieszkańcom możliwość rozwoju, przeciwdziała zjawisku 

marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Cel Główny Strategii: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz 

wyrównywanie poziomu życia mieszkańców gminy. 
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Dla potrzeb realizacji celu głównego, ustalono trzy cele strategiczne.  

Cel strategiczny I - Umocnienie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu 

rodziny 

Cel strategiczny II – Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Cel strategiczny III – Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Z prowadzonego monitoringu i ewaluacji wynika, że realizacja Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w latach 2016-2020 przebiegała prawidłowo. Jej zasługą jest między 

innymi, że: 

• Rodziny tego wymagające, mają zapewnione wsparcie asystenta rodziny. Liczba rodzin 

objęta asystenturą waha się w granicach 30.   

• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajdujący się w budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy, na bieżąco udziela wsparcia osobom potrzebującym, w formie: porad 

psychologicznych, porad terapeutycznych dot. uzależnień, porad dla osób 

doświadczających przemocy, porad prawnych. Łącznie w ciągu roku, udziela się porad 

w przedziale od 660 do 730. 

• W ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

pomocą obejmuje się co roku ponad 200 osób (w 2020 r. było to 239 osób, w roku 2019 – 

274 osoby), z tego dzieci i uczniów (przedszkola i szkoły) korzystało z Programu w roku 

2020 – 83, a w roku 2019 - 100. 

• Ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzysta około 1.250 rodzin.  

• Wsparciem w ramach programu 500+, objętych jest około 4.800 dzieci. 

• Ze wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzysta około 100 osób.  

• Aktywnie działa Klub „Senior+”. Z różnorodnych zajęć korzysta około 45 seniorów. 

• Corocznie realizowane są prace społecznie użyteczne. Bierze w nich udział każdorazowo 

około 35 – 40 osób bezrobotnych, które wypracowują w ciągu roku około 7.000 godzin. 

• Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej są objęci systemem dokształcenia, dzięki czemu 

co roku wielu pracowników bierze udział w licznych szkoleniach. 

• Istnieje rozwinięta współpraca z organizacjami pozarządowymi, wśród których 

dominującą jest współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”. W ramach 

współpracy i Partnerstwa Lokalnego są organizowane różne przedsięwzięcia. Zaliczyć do 

nich można m. in. organizacje Światowego Dnia Ubogich. Imprezy mogą się odbywać 

dzięki wsparciu przedsiębiorców i ludzi, którym nie jest obojętny los potrzebujących. 

• Od wielu lat (wyłączając rok 2020 ze względu na pandemię COCID-19) organizowane są 

bożonarodzeniowe spotkania opłatkowe, spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, święta 

Dnia Babci i Dziadka, Święta Białej Laski itp. 

• Realizowane były programy edukacyjne, jak na przykład: „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz 

„Postaw na rodzinę”. 

• Na terenie gminy działają Klub Terapeutyczny ”Arka” oraz Świetlica „Źródełko” dla 

dzieci szkół podstawowych. Świetlica „Przedwiośnie” dla młodzieży. 

• Organizowane były półkolonie w okresie letnim i zimowym oraz wyjazdy na obozy 

terapeutyczne, i festyny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

117 

 

 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZIN NA  LATA 2019-2021 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej - Nr X/108/2019 z dnia 29 maja 2019 r.  

 

Program został opracowany na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).  

Głównym celem programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, sprzyjającego 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin 

przejawiających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach 

realizowanych działań Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy np. na zakup żywności, 

odzieży, środków czystości, opału, pokrycia kosztów leczenia, opłaty mieszkaniowe, itp. Rodziny 

w ramach wsparcia korzystały z dożywiania dzieci i młodzieży odpowiednio w żłobku, 

przedszkolach, szkołach, w stołówce Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej.  

W roku 2020 Ośrodek realizował między innymi następujące Programy:  

• Posiłek w szkole i w domu,  

• Dobry start,   

• Rodzina 500 plus,  

• Karta dużej Rodziny,   

• „Za życiem”.  

➢  Ważną formą wsparcia dla rodziny są świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Powyższe świadczenia i pomoc przyczyniają się do zabezpieczenia potrzeb 

bytowych rodzin i dzieci.  

➢  W ramach realizacji zadań wynikających z Programu rodziny mają możliwość korzystania 

z bezpłatnego wsparcia specjalistów tj. psychologów, prawników, terapeutów.   

➢  Zadaniem gminy wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

zatrudnienie asystenta rodziny. Celem pracy asystenta jest zapewnienie wsparcia wszystkim 

członkom rodziny, osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej, która umożliwiałaby jej 

wychowywanie dzieci. Do nadrzędnych zadań asystenta rodziny należy przeciwdziałanie 

oddzieleniu dziecka od rodziny, a w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 

podjęcie wszelkich działań umożliwiających jak najszybszy jego powrót do rodziny biologicznej.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny 

na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu 

pracy. Praca asystenta polegała na zdiagnozowaniu, przy wsparciu pracownika socjalnego, 

sytuacji rodziny pod kątem problemów i potrzeb, a następnie wraz z rodziną opracowania planu 

działania. W roku 2020 wsparciem asystentów objętych było łącznie 33 rodziny, w których 

przebywało 61 dzieci.   

W roku 2020 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program Asystent Rodziny na 

rok 2020, w ramach którego uzyskano środki finansowe na dofinansowanie w formie 

jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Otrzymano dotację w łącznej 

kwocie 2 550,00 zł, którą wykorzystano w całości.  

➢ Zadaniem gminy, które nałożyła ustawa jest również uczestniczenie w kosztach pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej. W myśl art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 
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po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:  

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej;  

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych 

latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

 Z terenu gminy Strzelce Opolskie, w pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało w sumie 41 dzieci. 

Łączne wydatki na realizację pieczy zastępczej w 2020 r. wyniosły – 344 335,16 zł, w 2019 r. - 

332 031,21 zł. Powodem zwiększenia kwoty wydatkowanej na pieczę zastępczą jest wzrost liczby 

dzieci. Zgodnie z wyrokiem sądowym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została 

umieszczona 2 dzieci. 

 LOKALNY PROGRAM WSPARCIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ – 

„WSPARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH W PONOSZENIU KOSZTÓW 

ZWIĄZANYCH Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI” 

Uchwała Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach z dnia 29 lipca 2020 w sprawie 

utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych 

w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Od roku 2014 gmina Strzelce Opolskie prowadzi program osłonowy w zakresie wspierania rodzin 

wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne zamieszkujące w gminie Strzelce 

Opolskie. Wyłącznym kryterium wsparcia finansowego na ponoszenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest liczba dzieci w rodzinie. Z programu mogą korzystać rodziny 

wielodzietne (w tym rodziny zastępcze) spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, mające na utrzymaniu 3 lub 

więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy lub 

studiuje, a do 26 roku życia, jeżeli przypada on w ostatnim roku studiów do ich ukończenia.  

W 2020 roku wsparciem objętych zostało 214 rodzin, w których jest 1058 osób na łączną 

liczbę świadczeń 1966 o wartości 43 469,00 zł. 

Analizując poszczególne lata pod względem kwot dofinansowań opłaty dot. gospodarowania 

odpadami komunalnymi, można zaobserwować, iż w roku 2020 również nastąpił wzrost 

wydatków na program osłonowy w stosunku do roku 2019. Wzrost wydatków spowodowany jest 

zmianą stawki za odpady komunalne, która od 1 lipca 2019 r. wynosiła 17 zł za osobę segregującą 

odpady oraz 34 zł za osobę w przypadku braku zadeklarowanej segregacji. Poniższy wykres 

obrazuje wydatki ponoszone z budżetu gminy na realizację tego programu. 
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 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

Uchwała Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

 

ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU: 

1)  Burmistrz Strzelec Opolskich, 

2) Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach swoich ustawowych 

obowiązków odbyła 22 posiedzenia całego składu komisji, 10 posiedzeń podzespołów 

problemowych związanych z działaniami profilaktyczno - edukacyjnymi oraz motywowaniem 

osób zaproszonych na posiedzenie komisji do podjęcia leczenia odwykowego.  

W ramach posiedzeń m. in. 

• Komisja zaopiniowała 19 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym 11 wniosków na sprzedaż detaliczną , 8 na sprzedaż gastronomiczną, 

•  Komisja rozpatrzyła  56 wniosków dotyczących osób skierowanych na leczenie odwykowe. 

W roku 2020 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zaplanowano kwotę 579 691,47 zł, wydatkowano 443 898,79 zł . 

 

Rok 2020 to czas, kiedy w Polsce, od 20 marca ogłoszono stan epidemii COVID 19, wprowadzono 

ustawę z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym zmianie uległo funkcjonowanie społeczności 

lokalnej, a przede wszystkim placówek i miejsc pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – 

co przedłożyło się na realizację niniejszego programu. 
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REALIZACJA zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2020r.: 

1.  Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 

Społecznej - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

W 2020 r. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło 35 osób  

( 18 kobiet i 17 mężczyzn), w tym 3 osoby uzależnione od alkoholu, po ukończeniu terapii. 

Wszyscy uczestnicy byli mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie. 

2.  Finansowano działalność placówek profilaktyczno – terapeutycznych: 

1) Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA”.  

Klub działa w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18, czynny jest 

od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00, w zajęciach uczestniczy 15 dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

2) Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „PRZEDWIOŚNIE”.  

Klub działa w pomieszczeniach Parafii Św. Wawrzyńca od środy do piątku w godz. 15.30 – 18.30. 

Klub przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

3) STRZELECKIEGO KLUBU ABSTYNENTA. 

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00, zrzesza 85 osób.  

W roku 2020  roku udzielono około 300 porad osobom uzależnionym i 160 porad osobom  

współuzależnionym.. Dzięki zajęciom terapeutycznym leczenie podjęło  80  osób, z czego 45 

utrzymuje abstynencję, 12 osób wróciło do nałogu, 4 osoby zmarły.. 

W Klubie działają grupy wsparcia: 

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

• Grupa  A l- Anon  (żony, mężowie, partnerzy osób uzależnionych), licząca 20 osób, 

• Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, licząca 30 osób, 

• Grupa terapeutyczna  dla sprawców przemocy, licząca 12 osób. 

3. Finansowanie innych działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, tj.: 

1) wynagrodzenia: 

- dla opiekuna Młodzieżowego Wolontariatu „RUCH CZYSTYCH SERC” („Ruch” skupia 

około 15 osób). 

- dla ratownika medycznego za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy RCS . 

-  dla instruktora teatralnego prowadzącego grupę młodzieżową realizującą zadania w ramach 

profilaktyki rówieśniczej „Teatr Po Drugiej Stronie”.  

- dla 2 opiekunów tygodniowych warsztatów zimowych z programem profilaktycznym pt. 

„Jestem OK.!” realizowanych podczas ferii zimowych wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca, 

- dla psychologa, instruktora terapii uzależnień i radcy prawnego pełniących dyżury 

w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: 

2) prowadzenia pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych.  

 

Nazwa zadania Odbiorcy Miejsce realizacji  

„Sportowo przez cały rok” Uczniowie klas V - VIII  PSP Błotnica Strzelecka 

„Mali sportowcy” Uczniowie klas IV - VI  PSP Błotnica Strzelecka 
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4.  Dofinansowano wspieranie i finansowanie działań ukierunkowanych na promocję 

zdrowego stylu życia, propagowanie trzeźwych obyczajów, tworzenie alternatywnych 

sposobów spędzania czasu wolnego: 

• Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mokre Łany, 

• Festyn Mikołajkowy w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, 

• Festyn Mikołajkowy na Strzeleckim Białym „Orliku” 

5.  Kontynuowano  kampanie ogólnospołeczne: 

1)  Kampania „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2020”  -  W edycji 2020 hasłem kampanii 

było: „Dorastamy Asertywnie", a uczestniczyło w niej łącznie 1 130 uczniów, 

2) Kampania  „POSTAW NA RODZINĘ”  - do której Gmina przystąpiła po raz 8.  

Mamy dla siebie czas! – to  hasło edycji 2020.  

6.  Dofinansowano warsztaty dla ponad 200 uczniów placówek oświatowych organizowanych 

w  ramach Ogólnopolskiej Olimpiady pt. „Zwolnieni z Teorii” realizowanych w ramach projektu 

społecznego „CHCĘ BYĆ KIMŚ! - Przyszłość w naszych rękach”. 

7.  W ramach współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Centrum Terapii  

i Profilaktyki  

8.  Zorganizowano i dofinansowano wyjazdy integracyjno – terapeutyczne  

w którym uczestniczyli członkowie Strzeleckiego Klubu Abstynenta z rodzinami.  

9.  Dofinansowano XXVII rocznicę spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny dla członków 

Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA. Tematem trzydniowego  zlotu było „Trzeźwość 

w rodzinie”.  

10. Dofinansowano „Mikołajki z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia dla 

najmłodszych mieszkańców Gminy organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu. 

11. Dofinansowano „Gwiazdkę z rodzicami” promującą zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych mieszkańców Gminy organizowaną w Centrum Rekreacji Wodnej   i Sportu w ramach 

kampanii „Postaw na Rodzinę”. 

12. Zakupiono karnety wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”  dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy oraz pokryto koszty wynajmu sali sportowej dla 

klubu sportowego PLON Błotnica Strzelecka. 

13. Zorganizowano naukę pływania i aquaerobic dla uczestników MKT ARKA  

i Strzeleckiego Klubu Abstynenta. 

14. Poniesiono koszty związane z realizacją zadań programowych świetlic profilaktycznych, 

wolontariatu RCS, (wyjazdy do kina, ogrodu zoologicznego, kręgielnie itp.). 

15. Współpracowano z  Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych,  gdzie pokryto koszty 

zajęć terapeutycznych dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych 

mieszkańców Gminy dowiezionych do IZBY Wytrzeźwień. 

16. Poniesiono koszty montażu urządzeń sportowo – rekreacyjnych. 
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 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY 

STRZELCE OPOLSKIE ZA ROK 2020 

Uchwała Nr LIII/439/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 

r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 

2021 

 

Zgodnie z art. 10’ ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Rada 

Miejska uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wchodzący w skład strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Zadania ujęte w programie w 2020 roku inicjowane były 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast realizatorem zadań 

był Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień. Program był kontynuacją 

przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich. 

ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU: 

1) Burmistrz Strzelec Opolskich, 

2) Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W roku 2020 zadania zrealizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały 

w pełni wykonane. Na ich realizację zaplanowano kwotę 30 000,00 zł; wydatkowano ogółem 

22 534,36 zł. 

 

REALIZACJA zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.: 

1. Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 

dla Osób Uzależnionych od środków psychoaktywnych. W roku 2020 psycholog przyjął 83 

osoby, w tym - motywowanie do leczenia odwykowego - 13, rozmowy z osobami 

współuzależnionymi  – 6, inne uzależnienia – narkomania – 1 osoba, ofiary przemocy domowej – 

4, nerwice i depresje – 21, kryzys małżeński – 18,  problemy adaptacyjne m.in. związane z COVID 

19 – 20 osób, 

2. Realizacja warsztatów o tematyce dopalaczy prowadzonych w Młodzieżowym Klubie 

Terapeutycznym „Arka”, 

3.  Dofinansowano szkolenie pt. Dopalacze – ja nie biorę” dla Młodzieżowej Grupy Wolontariuszy 

„RCS”. 

4. W ramach zadania „zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem” Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• współpracowała z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, finansowała m.in.: 

Grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży eksperymentującej ze środkami 

psychoaktywnymi „Dajesz Radę”. 

• współpracowała ze Strzeleckim Klubem Abstynenta, 

5. W ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” podjęto działania: 
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1) Zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci 

uczęszczających na zajęcia profilaktyczne do Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego 

ARKA, 

2) Dofinansowano występ młodzieży szkolnej w eliminacjach wojewódzkich  

w Opolu realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „WYGRAJ SZANSĘ” 

organizowanej w ramach zapewniania zdrowego stylu  życia bez używek. 

6. W ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej” Gminna Komisja współpracowała z: 

• Komendą Powiatową Policji, 

• Prokuraturą Rejonową,  

• Sądem Rejonowym,  

• Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”.  

• Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

Ponadto komisja prowadziła rozmowy z osobami – głównie matkami młodych osób 

odurzających się środkami psychoaktywnymi – na bieżąco. 

 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Uchwała Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy   

w Rodzinie na lata 2016-2020 

 

Podstawą opracowania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1390). Zadaniem programu jest 

wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, 

podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi 

społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie. Program wyznacza główne kierunki 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu 

skutecznego reagowania na to zjawisko.  

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z. 2015 poz. 1390 z późn.zm.), a także Uchwała Nr X/110/2019 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Strzelcach Opolskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez: 

1) diagnozowanie przemocy na poziomie lokalnym, 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku – praca w środowisku, 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 
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4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom – ofiarom 

przemocy, 

5) dążenie do podnoszenia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami 

i sprawcami przemocy poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, itp. 

Zarządzeniem Nr 28/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 lutego 2011 r. został powołany 

Zespół Interdyscyplinarny W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich, 

c) Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, 

d) Oświaty, 

e)  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 

f) Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, 

g) Ochrony zdrowia, 

h) Organizacji pozarządowej – Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich. 

 

➢ W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w roku 2020 wszczętych zostało 54 procedur 

Niebieskiej Karty przez instytucje do tego powołane. W roku 2020 w ramach wszczętych 

procedur Niebieskiej Karty utworzonych zostało 47 grup roboczych. Wszystkich spotkań grup 

roboczych odbyło się 202. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

skierowanych zostało do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich 34 wnioski 

o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem 

przemocy. 

➢ Członkowie Zespołu i grup roboczych, biorąc pod uwagę dobro małoletnich dzieci w rodzinach, 

gdzie występowało podejrzenie stosowania przemocy, w 16 przypadkach powiadomili 

o sytuacji Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, który 

prowadzi działania w ramach swych kompetencji. Ponadto 23 osób, wobec których istniało 

podejrzenie stosowania przemocy, zostało skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich w związku z problemem nadużywania 

alkoholu. 

➢ Członkowie zespołu i grup roboczych w ramach swych działań pomocowych kierowali osoby 

dotknięte przemocą jak i również osoby podejrzane o stosowanie przemocy do Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki 11, gdzie istnieje 

możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia specjalistów. 

W roku 2020 udzielono: 

• 216 porady w Punkcie dla osób doświadczających przemocy, 

• 273 porad psychologicznych, 

• 183 porad terapeutycznych dot. uzależnień, 

• 60 porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym, ofiar i sprawców przemocy. 
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 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚCI W GMINIE 

STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2013 – 2020 

Uchwała Nr XL/312/13 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 

– 2020 

 

Realizację Strategii przewidziano na okres 7 lat. 31 grudnia 2020 r. została zakończona realizacja 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie, na lata 2013-

2020”. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono 

Burmistrzowi Strzelec Opolskich, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Głównymi adresatami i podmiotami Strategii były 

osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością w Gminie Strzelce Opolskie.  

W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane były różne instytucje, a w szczególności 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, Urząd Miejski, 

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, Centrum Integracji Społecznej,  Komenda Powiatowa Policji, 

Ochotnicza Straż Pożarna. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Bezdomności jako dokument strategiczny, wyznaczała 

główne kierunki działań w odniesieniu do problemów bezdomności celem, których było:  

• identyfikowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z wykluczeniem 

społecznym i bezdomnością,  

• budowanie spójnego społecznie środowiska lokalnego, w którym każdy obywatel ma 

adekwatne do swoich potrzeb, warunki rozwoju osobistego i społecznego. 

Działania były podejmowane i realizowane w ramach Partnerstwa Lokalnego. Partnerami 

Lokalnymi (instytucjami) biorącymi udział w „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie, byli:  

• Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

• Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 

• Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich, 

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” w Strzelcach Opolskich,  

• Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, 

• Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, 

• Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, 

• Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

• Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Strzelcach Opolskich, 

• Zarząd Miejsko – Gminny OSP w Strzelcach Opolskich. 

Wykonywanie zaplanowanych działań monitorował upoważniony przez Partnerstwo Lokalne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, na podstawie informacji uzyskiwanych od 

podmiotów uczestniczących w realizacji. 
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Skala zjawiska bezdomności jest trudna do oszacowania. Od 2009 roku z inicjatywy Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzane jest ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. 

Akcję tę  organizuje się we wszystkich województwach, co dwa lata w okresie zimy. 

W wyniku ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych w dniach 13-14 luty 2019 r. w Gminie 

Strzelce Opolskie  zostały spisane 142 osoby, z tego  

• Zakłady Karne Nr 1 i Nr 2 - 50 osób  

• Dom Pomocy Wzajemnej „Barka” – 66 osób  

• Schronisko zimowe „Stajenka” – 10 osób  

• Na ulicy oraz w pustostanach - 16 osób. 

Z powyższego wynika, że w Gminie Strzelce Opolskie nastąpił wzrost liczby bezdomnych o 10 

osób. Z tym, że wzrost jest odnotowany wśród osób, które przebywają w zakładach karnych. Jeżeli 

chodzi o bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych (na ulicy), to jest spadek. 

W roku 2013 było ich na terenie Gminy – 18, a roku 2019 – 16.  

Kolejny spis osób bezdomnych powinien odbyć się w lutym 2021 roku, ale ze względu na 

pandemię nie został przeprowadzony. 

 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII 

➢ Zadanie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Gminie Strzelce Opolskie, 

realizowane jest głównie przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA”. Ogółem 

w Domach Stowarzyszenia „Barka” na dzień 01-01-2020, było 75 miejsc. W roku 2020 z pobytu 

w nich, skorzystało 145 osób w tym 1 kobieta (z Gminy Strzelce Opolskie - 23 osoby). 

W 2002 r. w Warmątowicach, „Barka” uruchomiła zimowe schronisko dla mężczyzn "Stajenka", 

które od pierwszych mrozów do Świąt Wielkanocnych udziela jednorazowo schronienia 

18 osobom. W 2020 r. ze schroniska skorzystało 46 osób.   

Oprócz pobytu w domach „Barki”, Gmina Strzelce Opolskie w razie konieczności zapewnia 

schronienie w Schroniskach, z którymi są podpisane stosowne umowy.  

➢ Niekonwencjonalną formą pomocy społecznej w pracy z osobami bezdomnymi jest 

streetworking. Streetworking to metoda pracy prowadzona przez odpowiednio przygotowanych 

i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną, która pozostaje poza systemem pomocy 

instytucjonalnej i/lub przebywającą w miejscach niemieszkalnych (np. w opuszczonych 

budynkach, na działkach, na ulicy itp.) Odbywa się więc w jej środowisku, dając w ten sposób 

możliwość realizacji zadań z zakresu profilaktyki, interwencji i integracji. Pomoc jest udzielana 

na akceptowalnych obustronnie zasadach, w jej tempie i w oparciu o wspólnie wypracowany plan. 

Streetworking na terenie Gminy Strzelce Opolskie jest prowadzony od 2002 r. Przez okres 

obowiązywania Strategii,  na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 177/2013 

z dnia 14 sierpnia 2013 roku był realizowany Projekt „Streetworking w Gminie Strzelce 

Opolskie”. W ramach projektu oraz porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

a Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”, pracę streetworkera świadczyła 1 osoba 

zatrudniana co roku na umowę zlecenia, przez OPS. Biuro streetworkingu funkcjonowało 

w „Przytulisku  
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Mapa miejsc niemieszkalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: 

 
➢ Wykonywanie innych celów operacyjnych i zadań określonych w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Bezdomności, było realizowane między innymi poprzez odpowiednio 

podejmowanie lub organizację takich przedsięwzięć, jak: 

• Urządzanie na boisku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” meczów piłki 

plażowej pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Strzelec Opolskich 

a mieszkańcami Domów wspólnotowych „ Barka”, 

• Organizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Partnerstwem Lokalnym i parafiami 

św. Wawrzyńca i Podwyższenia Krzyża Świętego obchodów Światowego Dnia Ubogich 

(dotychczas były trzy edycje), 

• Z myślą o bezdomnych przed każdym okresem zimowym są opracowywane plakaty 

„Akcja zima” oraz ulotki, które  umieszcza się w każdych dostępnych miejscach 

użyteczności publicznej, miejscach przebywania osób bezdomnych tzw. miejscach 

niemieszkalnych. Ulotki zawierają informacje o adresach i telefonach instytucji, które 

zapewniają pomoc bezdomnym i innym potrzebującym osobom, w okresie zimy, 

• Systematyczne monitorowanie - szczególnie w okresie zimowym - miejsc przebywania 

bezdomnych, przez pracownika socjalnego i funkcjonariuszy Policji, 

• Zapewnianie wsparcia w działalności „Przytuliska” m.in. poprzez zakup artykułów 

spożywczych do sporządzania posiłków dla bezdomnych, 

• Organizowanie spotkań w ramach Partnerstwa Lokalnego, na których są omawiane 

problemy dotyczące bezdomnych, wypracowuje się określone cele i ocenia ich rezultaty. 

➢ W ostatnich dwóch latach, tj. w roku 2019 i w roku 2020 roku były realizowane po 4 programy 

wychodzenia z bezdomności. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, polega na 

wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności 

rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Program wychodzenia z 
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bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz 

z osobą bezdomną. Wszystkie osoby objęte programem, biorą udział (lub brały udział) w zajęciach 

Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich. Jednej osobie udało się wyjść z kręgu 

bezdomności – podjęła zatrudnienie i mieszka w lokalu mieszkalnym. Opracowywanie i realizacja 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności są istotne gdyż dają możliwość wyjścia 

z kręgu bezdomności. Z tego powodu w kolejnych latach, należy dążyć do zainteresowania nimi 

większej grupy osób bezdomnych. 

➢ W 2020 r. podpisano z bezdomnymi 10 kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny jest 

dokumentem w którym określa się  zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie 

podejmowanych działań mających na celu: przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

➢ Warunkiem koniecznym do prowadzenia racjonalnych i skutecznych działań na rzecz wsparcia 

i pomocy osobom bezdomnym jest opracowanie programu działań na rzecz bezdomnych. Dlatego 

w związku z zakończeniem realizacji programu na lata 2013 – 2020,  został opracowany nowy 

dokument pn. Program Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na 

lata 2021-2025. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwałą 

Nr XXXII/274/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., i jest realizowany od 1stycznia 2021 r. 

  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 

r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie na 

lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego polityki ochrony środowisko zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych.  

Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie. Uwzględniono w nim szeroki zakres zadań związanych 

z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze Gminy (zadania własne). 

Równocześnie jednak wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, 

wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze, mimo że 

realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu Gminy i nie jest związana 

z angażowaniem środków z budżetu Gminy (tzw. zadania monitorowane).  

 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania 

LP. Zadanie Wskaźnik realizacji 

1 Bieżąca wymiana i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na nowoczesne. 

Zamontowano nowe punkty 

oświetleniowe LED. 

2 Ograniczanie niskiej emisji z budynków 

mieszkalnych - wymiana źródeł ciepła. 

Wymieniono stare źródła ciepła 

na nowe ekologiczne na 65 

nieruchomościach. 
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3 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Realizowano 48 projektów 

ekologicznych prowadzonych 

przez szkoły, 1 projekt unijny 

  PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY OPOLSKIEJ I MIASTA 

OPOLA 

Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r. 

w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla strefy 

Opolskiej 

 

Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem strategicznym, 

którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie 

ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym 

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany będzie poprzez wskazanie 

działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. 

 

W 2020 r. w ramach zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza realizowanych 

w Gminie Strzelce Opolskie przeprowadzono: 

 

Lp. Zadanie Wskaźnik realizacji 

1. Termomodernizacja obiektów budowlanych. Termomodernizacja 16 budynków. 

2. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy <1 

MW, w których następuje spalanie paliw stałych 

Wymieniono stare źródła ciepła na 

nowe ekologiczne na 48 

nieruchomościach 

3. Działania kontrolne pod kątem negatywnego 

oddziaływania na jakość powietrza 

20 kontroli 

4. Tworzenie systemów zarządzania ruchem 

ulicznym, w szczególności poprzez szerokie 

zastosowanie inteligentnych systemów 

zarządzania i sterowania ruchem (inteligentnych 

systemów transportowych ITS) 

Stworzenie 4 systemy zarządzania 

ruchem 

5. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

miejskiego i rozwój alternatywnych 

niezmotoryzowanych form transportu oraz 

wdrożenie energooszczędnych i 

niskoemisyjnych rozwiązań z uwzględnieniem 

wszystkich uczestników ruchu 

5 sztuk. nowych autobusów 

6. Czyszczenie nawierzchni dróg na mokro Czyszczono 864 km dróg (raz w 

tygodniu) 
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7. Spójna polityka planowania przestrzennego Wprowadzenie zapisów w ramach 

ochrony powietrza w 3 MPZP 

8. Wprowadzenie na terenie gmin, szczególnie 

miasta Opola nowych nasadzeń drzew i 

krzewów, powiększania obszarów zielonych, w 

szczególności na terenach zabudowanych 

Wprowadzono łącznie 342 nowe 

nasadzenia (330 drzew, 12 krzewów) 

9. Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej 

przestrzeni w czasie przebywania w placówce 

ograniczenie przebywania dzieci na 

dworze podczas dni z 

przekroczeniami w 100% placówek 

Gminy 

10. Wdrożenie systemu zarządzania realizacją 

Programu ochrony powietrza poprzez 

wyznaczenie koordynatorów gminnych 

odpowiedzialnych za realizację działań, 

opracowanie planów i harmonogramów 

realizacji działań oraz systemu przetwarzania 

informacji 

Wyznaczono 1 osobę do 

koordynacji, 

uczestniczono w 4 spotkaniach w 

Urzędzie Marszałkowskim, 

przystąpiono do partnerstwa w 1 

projekcie (LIFE) 

11. Informacja o zagrożeniu złą jakością powietrza Przekazano informację o 3 alertach 

12. System przekazywania informacji o jakości 

powietrza 

1 odnośnik do informacji o stanie 

ochrony powietrza 

13. Coroczna aktualizacja procedur postępowania 

przez jednostki zobligowane do działań 

krótkoterminowych 

Coroczna aktualizacja (1 

zaktualizowano w 2020 r.) 

14. Zbudowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych 

o jednostkach oświatowych i opiekuńczych 

Zaktualizowano 1 bazę danych 

15. Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

Zaktualizowano 1 bazę danych 

16. Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o 

mediach publicznych lokalnych i ogólnego 

zasięgu 

Zaktualizowano 1 bazę danych 

17. Aktualizacja procedur postępowania w ramach 

Programu zarządzania kryzysowego 

Zaktualizowano 2 bazy danych 

 

• W ramach realizacji zadań powierzchniowych Programu Ochrony Powietrza w 2020 r. 

wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr V/56/2019 z 30.01.2019r. w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu 

„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie, program przy pomocy, którego 

zlikwidowano w naszej gminie 40 pieców i kotłów węglowych. 
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 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

Uchwała Nr XXIX/232/2016 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Opolskie”. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem 

całkowity obszar terytorialny gminy Strzelce Opolskie. Działania w nim ujęte przyczyniają się do 

realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie jest przedstawienie zakresu 

działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we 

wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, 

w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców 

Gminy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie wyznacza główny cel 

strategiczny rozwoju Gminy, który polega na: 

Poprawie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń 

powietrza, w tym co2 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach. 

 

W celu osiągnięcia zamierzonego przez Gminę celu wprowadza się działania ograniczające 

zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2 skierowane do wszystkich sektorów. 

Do działań tych należy przede wszystkim: 

− termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, 

− wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej, 

− zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach, 

− wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego, 

− modernizacja oświetlenia ulicznego, 

− promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii, 

− promocja transportu publicznego. 

 

W 2020 r. w ramach zaplanowanych zadań zrealizowano: 

Lp. Zadanie Wskaźnik realizacji 

1. Bieżąca wymiana i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na nowoczesne (LED).  

Zamontowano nowe punkty 

oświetleniowe LED. 

 

2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju w ramach. 

Realizowano 48 projektów 

ekologicznych prowadzonych 

przez szkoły, 1 projekt unijny 
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 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELCE 

OPOLSKIE W 2020 R. 

Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku 

 

Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy. W ramach Programu Gmina realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie oraz wykonanie zabiegów 

kastracji w celu zmniejszenia populacji; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności; 

10) znakowanie chipem elektronicznym psów wyłapanych przez firmę oraz psów właścicielskich 

w celu zapobiegania bezdomności; 

11) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności. 

 

Gmina Strzelce Opolskie przykłada wielką wagę do problemu bezdomności zwierząt oraz jej 

zapobiegania. Coroczny Program opieki nad zwierzętami, który jest przyjmowany uchwałą Rady 

Miejskiej, oprócz obowiązkowych zapisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt zawiera 

również szereg zapisów, które w sposób mierzalny zmniejszają problem bezdomności na terenie 

gminy.  

Od kilku lat gmina Strzelce Opolskie finansuje kastrację psów i kotów zarówno bezdomnych, jak 

również właścicielskich. W 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wydano talony 

na kastrację lub sterylizację 60 psów oraz 277 kotów. Działania te co roku przyczyniają się do 

zauważalnego spadku populacji zarówno kotów wolnożyjących, niechcianych miotów, kotów 

chorych, jak również do zmniejszenia ilości wałęsających się psów, odłowu psów bezdomnych, 

psów porzucanych, mniejszej ilości szczeniąt. Dodatkowo gmina wprowadziła program 

znakowania psów chipem elektronicznym, który w przypadku zaginięcia psa ułatwia jego powrót 

do właściciela. Od początku akcji czipowania, ze środków gminnych zostało zaczipowanych 

i wprowadzonych do ogólnopolskiej bazy zwierząt zaginionych Safe Animal w gminie Strzelce 

Opolskie 600 psów. 

Duży wpływ na dobrostan psów i kotów w naszej gminie ma również współpraca ze 

Stowarzyszeniem Strzelce Zwierzętom, które zajmuje się opieką nad zwierzętami, organizuje 
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pogadanki dla dzieci, przeprowadza interwencje na terenie gminy, zbiera karmę dla zwierząt, 

a przede wszystkim znajduje domy dla zwierząt porzuconych, zaginionych i odłowionych przez 

hycla, z którym Gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie tego zadania. Dzięki tej 

współpracy z gminy Strzelce Opolskie od 2015 roku żaden pies nie został przekazany do 

schroniska dla zwierząt, a finalnie pomoc różnego rodzaju (znalezienie nowego domu, odebranie 

zwierzęcia ze złych warunków bytowych, kastracje, polepszenie warunków bytowych w wyniku 

interwencji, leczenie powypadkowe, przekazanie zaginionego psa właścicielowi) otrzymało od 

początku działalności Stowarzyszenia do końca roku 2020 – 356 zwierząt (psy, koty i inne 

zwierzęta domowe).  

 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM 

GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017- 2021 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie 

opracowany jest z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania istniejącym zasobem 

mieszkaniowym oraz możliwości realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia 

warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Program stanowi 

opis sposobów i zasad utrzymania mieszkaniowego zasobu, jako procesu tworzenia odpowiednich 

warunków mieszkaniowych w Gminie. Pokazuje jakie nakłady finansowe należy ponieść 

w kolejnych latach, aby utrzymać ten zasób na zadawalającym poziomie technicznym, 

funkcjonalnym i estetycznym. 

Stan gminnego zasobu mieszkaniowego na 31.12.2020 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

budynków 

 

Lokale 

mieszkalne 

Bezumowne zajmowanie 

lokali 

(SM) 

1. budynki 100% własności 

Gminy 
42 240 _ 

w tym objętych najmem 

socjalnym 
- 26 - 

 

2. 

budynki we wspólnotach 

mieszkaniowych 
64 448 _ 

w tym objętych najmem 

socjalnym 
- 5 - 

3. budynki w posiadaniu 

Gminy 
1 4 _ 

4. lokale chronione 1 36 - 

5. budynki oświatowe 5 7 - 

6. inne lokale  - 3 7 

Ogółem 113 707 7 
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Mieszkaniowy zasób gminy w 2020 r. zmniejszył  się o 12 lokali mieszkalnych, które zostały 

sprzedane na rzecz najemców, na podstawie uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Op. Posiadany zasób mieszkaniowy jest niewystarczający, aby móc zapewnić 

mieszkanie wszystkim potrzebującym. Czas oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego 

z zasobu gminnego uległ wydłużeniu i wynosi obecnie od 3 do 4 lat.  

Mieszkaniami chronionymi zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, 

natomiast lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi w obiektach jednostek oświatowych 

zarządzający nimi dyrektorzy. 

Za realizację zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, windykację należności 

czynszowych, współdziałanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz współpracę 

z  Komisją  Mieszkaniową Rady Miejskiej,  odpowiedzialny jest GZMK w Strzelcach Opolskich. 

W 2020r. zrealizowano zadania w następujący sposób:  

1)  spośród 39 osób oczekujących na najem socjalny lokalu na podstawie wyroków sądowych  

w tym:  

- 14 z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazano 1 lokal z prawem do najmu socjalnego, 

- 20 z zasobu gminnego, wskazano 1 lokal z prawem do najmu socjalnego, 

- 5 pozostałych, wskazano 1 lokal z prawem do najmu socjalnego, 

2)  przy współpracy z Komisją Mieszkaniową ustalano dwie półroczne listy osób uprawnionych 

do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych - łącznie 14 oraz dokonano 9 zamian lokali 

mieszkalnych, z czego: 

- w 6 przypadkach poprawiono warunki mieszkaniowe,  

- w 3 przypadkach umożliwiono zamianę mieszkania na lokal adekwatny do sytuacji finansowej 

najemcy oraz wielkości gospodarstwa domowego, 

3) wskazano 3 lokale z prawem najmu socjalnego dla rodzin z wyrokiem sądowym oraz 

przedłużono 13 umów najmu socjalnego lokalu,  

4) ogłoszono konkurs na remont mieszkania przy Pl. Żeromskiego 8/4 w Strzelcach Opolskich 

(rozstrzygnięty pozytywnie), 

5) realizując zadania określone w pkt. 1-4 przygotowano 57 umów, w tym: 

- 31 na lokale mieszkalne, 

- 16 na najem socjalny lokali, 

- 9 zamian lokali, 

- 1 w  ramach konkursu na remont mieszkania. 

6) w oparciu o przyjęte wnioski o najem mieszkań komunalnych sporządzono 2 półroczne wykazy 

na dzień 31.03.2020 r. i 30.09.2020 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

Wnioski o najem mieszkań komunalnych 

Lp. Wnioski I półrocze II półrocze 

1. z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego   21 18 

2. z pierwszeństwem do najmu socjalnego lokalu  15 14 

3. bez pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego 104 84 

4. dotyczące zamiany mieszkania  42 41 

 O g ó ł e m 182 157 

 Zrealizowana lista wraz z konkursami w 2020 r. 6 4 
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Wykaz zarządców gminnego zasobu mieszkaniowego położonego w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych na 31 grudnia 2020 r. 

➢ Budynki będące własnością Gminy oraz w jej posiadaniu są zarządzane przez Spółkę 

PUKiM w Strzelcach Opolskich w oparciu o umowę z dnia 12.01.2009r. o zarządzanie 

nieruchomościami gminnymi wraz z aktualnymi aneksami. Nadal obowiązuje zaliczka na poczet 

kosztów eksploatacyjnych w wysokości 1,20 zł/m2 zarządzanej powierzchni użytkowej, 

wprowadzona aneksem z dnia 12.01.2017r. oraz zaliczka na poczet remontów lokali mieszkalnych 

w wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wprowadzona aneksem z 

dnia 12.12.2011r. Nie uległo zmianie również wynagrodzenie zarządcy za czynności związane 

z zarządzaniem nieruchomościami, określone w aneksie z dnia 23.04.2014r. do umowy 

w wysokości 0,80 zł/m2, przy czym od 1.04.2018r. GZMK samodzielnie ubezpiecza budynki 

będące własnością lub w posiadaniu Gminy Strzelce Opolskie. Natomiast już od 1.07.2016r. 

GZMK samodzielnie zarządza lokalami mieszkalnymi położonymi w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych.  

Z uwagi na konieczność wzmocnienia kontroli i poprawy efektywności pracy Zarządcy, w dniu 

14.11.2018r. podpisano kolejny aneks do umowy. Zwiększona została kwota z 10.000 zł do 50.000 

zł na jaką Spółka jest uprawniona do wykonywania remontów zarządzanych budynków i lokali 

mieszkalnych. Rozszerzono również możliwość zastosowania kar umownych za niedotrzymanie 

uzgodnionych terminów wykonywania remontów. Remonty przekraczające kwotę 50.000 zł 

wykonywane są na zlecenie GZMK przez oferentów wyłonionych w oparciu o przepisy 

o zamówieniach publicznych.   

Po rezygnacji z zarządzania wykonywanego przez Spółkę PUKiM, Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ul. Klonowej 14-16 w Strzelcach Opolskich zawarła umowę z Panią Ewą Żurowską.   

Na dzień 31.12.2020 r. PUKiM zarządzał 46 budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych 

z udziałem gminy. 

➢ W 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019  Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

4 lutego 2019 r. obowiązywała stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości  

5,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Stawka czynszu za najem socjalny lokalu również  

nie uległa zmianie i wynosiła 1,71 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Po uwzględnieniu 

czynników obniżających lub podwyższających stawkę czynszu najmu, średnia stawka kształtuje 

 

Lp. 

 

Nazwa zarządcy 
Liczba 

budynków 

Lokale 

mieszkalne 

gminne 

Wynagrodzenie 

zł/m2 

1. PUKiM Sp. Strzelce Op. 46 304 0,79 - 0,85 

 

2. Żurowska Strzelce Op. 10  98 0,76 – 1,10 

3. Machlarz Zarządzanie   

 

1 14 0,67 

4. Kasiuba, Kukla 7 32 0,70 – 0,83 

 

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa - 3 - 

 O g ó ł e m 64 451  
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się w wysokości 4,60 zł/m2. Kolejna zmiana stawek zostanie wprowadzona w 2021 r. w oparciu  

o ustalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2017-2021, który został  przyjęty Uchwałą nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017 r. 

 

Stan zadłużenia najemców na dzień 31.12.2020r. 

  

Rodzaj  lokalu 

 

Należność na 

 31.12.2020r. 

 

Wpłata 

w 2020r. 

 

Zadłużenie 

 

lokale mieszkalne 3 283 343 3 303 867 805 475 

najem socjalny lokali 66 572 60 933 93 048 

lokale w gestii SM 24 819 31 163 66 400 

                       O g ó ł e m 3 374 734 3 395 963 964 923 

Kwota zadłużenia w tabeli jest rzeczywistą sumą zaległości użytkowników lokali mieszkalnych, 

a nie wynikiem różnicy pomiędzy należnościami i wpłatami, która uwzględnia również nadpłaty. 

 

Osoby bezumownie zajmujące lokale przeznaczone na najem socjalny lokali zalegają  

z opłatami na kwotę 62 227 zł. Wobec tych osób prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę 

oraz eksmisję z lokalu. W przypadku dwóch dłużników, których łączne zadłużenie wynosi 

60 203 zł sąd wydał wyroki z prawem do najmu socjalnego lokalu.  

Zadłużenie  w kwocie 396 617 zł wygenerowały obecnie nieżyjące już osoby oraz osoby, których 

miejsce pobytu nie jest znane. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest kosztowne 

i długotrwałe, a także w wielu przypadkach okazuje się nieskuteczne. 

 

Windykacja należności czynszowych  

Lp. 

 

Rodzaj sprawy Lokale 

mieszkalne 

Bezumownie 

zajmowane lokale 

/podnajem SM/ 

Ogółem 

1. ugody o zapłatę zaległości 59 1 60 

2. upomnienia  60 - 60 

3. wezwania do zapłaty 251 5 256 

4. wezwania do zapłaty z 

ostrzeżeniem o umieszczeniu w 

KRD 

 

31 

 

- 

 

31 

5. ostrzeżenia o umieszczeniu w KRD 5 - 5 

6. wypowiedzenie umowy najmu 17 - 17 

7. pozew o eksmisję 8 1 9 

8. pozew o zapłatę 18 1 19 

 

Windykacja należności wobec najemców lokali mieszkalnych prowadzona jest zgodnie  

z ustawą z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  zmianie 

Kodeksu cywilnego. 
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• Tryb wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z tytułu posiadanych zaległości 

w zapłacie czynszu zastosowano w 17 przypadkach, przy czym w 3 przypadkach dłużnicy 

uregulowali należności przed upływem terminu wypowiedzenia oraz 2 osoby podpisały ugodę na 

spłatę zadłużenia i realizują je terminowo.  

• Na koniec grudnia 2020 r. w sądzie prowadzonych było 8 spraw o eksmisję z lokalu 

mieszkalnego oraz 5 spraw o nakazanie zapłaty na ogólną wartość 17 886 zł. W 2020 roku 

zakończone zostały 3 sprawy o eksmisję, z przyznanym prawem do najmu socjalnego lokalu.  

• Do egzekucji komorniczej w 2020 r. przekazano 21 spraw na łączną kwotę 97 604 zł, natomiast 

zakończone zostały 2 sprawy na łączną kwotę 10 076 zł. W 2020 r. w drodze egzekucji 

komorniczej odzyskano kwotę 62 824 zł, natomiast umorzonych przez komornika zostało 7 spraw 

na kwotę 38 603 zł.  

W Krajowym Rejestrze Długów aktualnie umieszczonych jest 65 dłużników na kwotę 324 060 zł.   

• W dalszym ciągu zajmowane są lokale mieszkalne z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej  

z przeznaczeniem na najem socjalny lokalu dla byłych członków Spółdzielni. Ilość takich lokali 

ulega jednak zmniejszeniu ze względu na ich stan techniczny, który nie odpowiada wymogom 

zawartym w przepisach wykonawczych do prawa budowlanego. Ponieważ Spółdzielnia 

Mieszkaniowa uchyla się od wykonania remontów obciążających wynajmującego, po uwolnieniu 

lokalu następuje jego wydanie właścicielowi. Obecnie korzystamy z 7 lokali Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Sukcesywne zawieranie umów najmu socjalnego lokalu z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej 

spowodowało zmniejszenie wypłacanego odszkodowania w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o 16 

995 zł . W 2020 r. wypłacono odszkodowania na kwotę 2 768 zł.  Pomimo utraty tytułu prawnego 

do lokalu mieszkalnego, wielu dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej latami korzysta z mieszkań 

za darmo. 

• Pomimo, iż zadłużenie najemców lokali mieszkalnych zmniejszyło się o 5,3%  

w porównaniu do 2019 r. to jednak w dalszym ciągu jest na wysokim poziomie. Należy to uznać 

jako trudny do rozwiązania problem społeczny występujący powszechnie w całym kraju.  

Z dokonanej analizy wynika, iż zadłużenie powyżej 3 miesięcy posiada ok. 12% osób zajmujących 

lokale w gminnym zasobie mieszkaniowym.  

W 2020 r. 2 osoby skorzystały z możliwości częściowego odpracowania długu na podstawie 

Zarządzenia nr 186/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 sierpnia 2014r.  

w sprawie wprowadzenia świadczenia rzeczowego jako formy spłaty zadłużenia z tytułu 

należności za korzystanie z najmu socjalnego lokalu oraz lokali mieszkalnych wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie. W ramach tego świadczenia w 2020 r. 

wykonywano prace porządkowe w budynkach komunalnych oraz na terenie cmentarza 

komunalnego. Łączna kwota odpracowanego długu wynosi 9 820 zł. 

• Oprócz zadłużenia wynikającego z trudnej sytuacji finansowej dłużników, niespłacone pozostają 

należności zmarłych najemców oraz osób, wobec których niemożliwe jest prowadzenie 

windykacji ze względu na brak informacji o ich miejscu pobytu. Dalsze działania będą podjęte po 

ustaleniu miejsca pobytu dłużników lub odnalezieniu spadkobierców.  



RAPORT O STANIE GMINY 2020 

138 

 

13. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy do którego 

zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy 

pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich  w 2020 r. w sposób określony uchwałami.  

W 2020 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały na 13 sesjach i podjęła 90 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przez 

organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób 

wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Lp. Nr Uchwały Data 

podjęcia 

Uchwała w sprawie Realizacja  

1. XIX/181/2020 29.01.2020 zmiany statutu Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 

Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.547, Ogłoszony: 07.02.2020 

2. XIX/182/2020 29.01.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy na okres do 3 lat. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 20 umów. 

3. XIX/183/2020 29.01.2020 zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

w Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zmieniona przez uchwałę nr XX/193/2020 z dnia 

26.02.2020 zmiany Uchwały Nr XIX/183/2020 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 stycznia 

2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich 

4. XIX/184/2020 29.01.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości 

zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.514, Ogłoszony: 06.02.2020 
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rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

rewalidacyjnego 

5. XIX/185/2020 29.01.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2023 przyjętą Uchwałą 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji 

6. XIX/186/2020 29.01.2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.548, Ogłoszony: 07.02.2020 

7. XX/187/2020 26.02.2020 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.891 

Ogłoszony: 11.03.2020 

8. XX/188/2020 26.02.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji 

9. XX/189/2020 26.02.2020 ustalenia zasad dokonywania pochówków w Alei 

Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach 

Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. Poz. 

963, Ogłoszony: 16.03.2020 

10. XX/190/2020 26.02.2020 określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie  dotacji celowych na dofinansowanie zadań 

związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów 

działkowych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. Poz. 

878, Ogłoszony: 10.03.2020 

11. XX/191/2020 26.02.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy oraz najmu na okres do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wykonano, 

zawarto 12 umów. 
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12. XX/192/2020 26.02.2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.Poz. 

789, Ogłoszony: 05.03.2020 

13. XX/193/2020 26.02.2020 zmiany Uchwały Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 29 stycznia 2020 roku w 

sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

14. XX/194/2020 26.02.2020 przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce 

Opolskie na lata 2020 – 2024” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

15. XX/195/2020 26.02.2020 uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

16. XX/196/2020 26.02.2020 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

17. XX/197/2020 26.02.2020 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

18. XXI/198/2020 26.03.2020 zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO 2020.Poz. 1096, Ogłoszony: 03.04.2020 

19. XXI/199/2020 26.03.2020 zmieniającą 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.1116, Ogłoszony: 06.04.2020 

20. XXI/200/2020 26.03.2020 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji 

21. XXI/201/2020 26.03.2020 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek 

oświatowych lub pełniącego inne stanowisko 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1097, Ogłoszony: 03.04.2020 
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kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, 

psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, 

doradcy zawodowego 

22. XXI/202/2020 26.03.2020 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1098, Ogłoszony: 03.04.2020 

23. XXI/203/2020 26.03.2020 określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za 

pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym 

przez gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1099, Ogłoszony: 03.04.2020 

24. XXI/204/2020 26.03.2020 okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w 

żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1100, Ogłoszony: 03.04.2020 

25. XXI/205/2020 26.03.2020 określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1101, Ogłoszony: 03.04.2020 

26. XXI/206/2020 26.03.2020 wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia 

drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań 

inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: 

„Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

27. XXI/207/2020 26.03.2020 zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza 

Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

28. XXI/208/2020 26.03.2020 odwołania skarbnika gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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29. XXII/209/2020 29.04.2020 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

30. XXII/210/2020 29.04.2020 zmiany planu sieci i obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce 

Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.1398, Ogłoszony: 06.05.2020 

31. XXII/211/2020 29.04.2020 wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku 

od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 

mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.Poz.1399 

Ogłoszony: 06.05.2020 

Zmieniona przez uchwałę nr XXIII/212/2020 Rady 

Miejskiej w  Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 

r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/211/2020 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 

2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 

zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

32. XXIII/212/2020 27.05.2020 zmieniająca uchwałę nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z 

podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.Poz.1632 

Ogłoszony: 03.06.2020 
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ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

33. XXIII/213/2020 27.05.2020 udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. 

Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – etap II” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

34. XXIII/214/2020 27.05.2020 udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 

układu komunikacyjnego ulic: Kozielskiej, Dolińskiej 

i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – dokumentacja 

projektowa” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

35. XXIII/215/2020 27.05.2020 przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Strzelce Opolskie za rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

36. XXIII/216/2020 27.05.2020 zmieniającej Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z  dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich 

zagospodarowania 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r. 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.Poz.1675 

Ogłoszony: 05.06.2020 

37. XXIII/217/2020 27.05.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy i najmu na okres do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 18 umów 

38. XXIV/218/2020 24.06.2020 wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wykonano. 

39. XXIV/219/2020 24.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano. 

40. XXIV/220/2020 24.06.2020 absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 

2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano. 

41. XXIV/221/2020 24.06.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie 

na 2020 r. 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020. 

Poz.1948  

Ogłoszony: 03.07.2020 r. 

42. XXIV/222/2020 24.06.2020 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

43. XXIV/223/2020 24.06.2020 udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub – 

Osiek w m. Osiek ul. Powstańców Śląskich” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano. Umowa nr 339/2020 

44. XXIV/224/2020 24.06.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy i najmu na okres do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 8 umów 

45. XXIV/225/2020 24.06.2020 współdziałania Gminy Strzelce Opolskie z Gminą 

Jemielnica w celu wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano. Umowa nr 324/2020 

46. XXIV/226/2020 24.06.2020 rozpatrzenia skargi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano – skarga bezzasadna. 

47. XXIV/227/2020 24.06.2020 powołania skarbnika gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wykonano. 

48. XXV/228/2020 29.07.2020 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2208, Ogłoszony: 07.08.2020 r.  

49. XXV/229/2020 29.07.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

50. XXV/230/2020 29.07.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 
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51. XXV/231/2020 29.07.2020 utworzenia Programu osłonowego w zakresie wspierania 

rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów 

związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

52. XXV/232/2020 29.07.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości 

zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i 

rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

rewalidacyjnego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2183, Ogłoszony: 04.08.2020 r. 

53. XXV/233/2020 29.07.2020 zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

54. XXV/234/2020 29.07.2020 zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia 

dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2192, Ogłoszony: 05.08.2020 r. 

55. XXV/235/2020 29.07.2020 rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2193, Ogłoszony: 05.08.2020 r. 

56. XXV/236/2020 29.07.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej 

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum 

Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01.08.2020 r.  

W trakcie realizacji 

57. XXV/237/2020 29.07.2020 udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano. Umowa nr 417/2020 

58. XXV/238/2020 29.07.2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2194, Ogłoszony: 05.08.2020 r. 

59. XXV/239/2020 29.07.2020 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano – petycja bezzasadna. 

60. XXVI/240/2020 9.09.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

61. XXVII/241/2020 29.09.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy i najmu na okres do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 16 umów 

62. XXVII/242/2020 29.09.2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ze 

Strzeleckim Ośrodkiem Kultury 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

63. XXVII/243/2020 29.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz 

warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

gminę Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2737, Ogłoszony: 09.10.2020 r 

64. XXVII/244/2020 29.09.2020 przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 

własnego do projektu pn. „Zaprogramuj swoją 

przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

65. XXVII/245/2020 29.09.2020 przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu 

własnego do projektu pn. „Przedszkole z klasą w Gminie 

Strzelce Opolskie” nr RPOP.09.01.03-16-0017/20 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

66. XXVII/246/2020 29.09.2020 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.2779, Ogłoszony: 09.10.2020 r. 

67. XXVII/247/2020 29.09.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 
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XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

68. XXVII/248/2020 29.09.2020 przystąpienia Gminy Strzelce Opolskie do realizacji 

projektu pn. „Nie–Sami–Dzielni – rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - 

II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

69. XXVIII/249/2020 28.10.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do trzech lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 15 umów 

70. XXIX/250/2020 10.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3123, Ogłoszony: 16.11.2020 r. 

71. XXIX/251/2020 10.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3124, Ogłoszony: 16.11.2020 r. 

72. XXX/252/2020 25.11.2020 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce 

Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3433, Ogłoszony: 10.12.2020 r. 

73. XXX/253/2020 25.11.2020 uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce 

Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 
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dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 

74. XXX/254/2020 25.11.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej 

z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum 

Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01.12.2020 r.  

W trakcie realizacji. 

75. XXX/255/2020 25.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do 

projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” nr 

projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

76. XXX/256/2020 25.11.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 9 umów. 

77. XXX/257/2020 25.11.2020 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3303, Ogłoszony: 03.12.2020 r. 

78. XXX/258/2020 25.11.2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3352, Ogłoszony: 02.12.2020 r. 

79. XXX/259/2020 25.11.2020 ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3304, Ogłoszony: 03.12.2020 r. 

80. XXX/260/2020 25.11.2020 zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3305, Ogłoszony: 03.12.2020 r. 
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81. XXX/261/2020 25.11.2020 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3382, Ogłoszony: 08.12.2020 r. 

82. XXX/262/2020 25.11.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

83. XXXI/263/2020 22.12.2020 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3731, Ogłoszony: 31.12.2020 r. 

84. XXXI/264/2020 22.12.2020 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą 

Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

85. XXXI/265/2020 22.12.2020 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

86. XXXI/266/2020 22.12.2020 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce 

Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” 

na 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01.01.2021 r.  

W trakcie realizacji. 

87. XXXI/267/2020 22.12.2020 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2021-2024 

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01.01.2021 r.  

W trakcie realizacji 

88. XXXI/268/2020 22.12.2020 uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 

r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 

2020.Poz.3732, Ogłoszony: 31.12.2020 r. 
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89. XXXI/269/2020 22.12.2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 

90. XXXI/270/2020 22.12.2020 wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres 3 lat 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Wykonano, zawarto 1 umów. 

91. XXXI/271/2020 22.12.2020 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2021 - 2024 w Gminie Strzelce Opolskie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

W trakcie realizacji. 
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14. BUDŻET OBYWATELSKI 

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują bądź biorą udział 

w decydowaniu o przeznaczeniu całości lub części środków publicznych. Jest to szczególny 

proces konsultacji społecznych. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 

uwzględnione do realizacji w uchwale budżetowej gminy. W gminie Strzelce Opolskie 

pierwsze konsultacje budżetu obywatelskiego odbyły się w 2015r. i dotyczyły zadań 

planowanych do realizacji w 2016r.  

W 2020r. zrealizowano 5 zadań z 6 wybranych podczas konsultacji przeprowadzonych 

w 2019r. na podstawie Uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Op. z 2019r. poz. 1651). Realizacja zadania „Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu 

Placówek Oświatowych w Dziewkowicach” została wstrzymana w 2020r. z powodu  pandemii 

COVID-19,  jednakże to zadanie planowane jest do ujęcia w realizacji w ramach budżetu 

Gminy na 2021r.  

WYKONANIE WYDATKÓW 

W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W 2020 ROKU 

Lp. Nazwa projektu (zadania) Plan 

na dzień 

1.01.2020 r. 

Plan 

po 

zmianach 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2020r. 

Wskaźnik 

procentowy  

1. Budowa chodnika wraz z 

zatoczką parkingową na ul. 

Szkolnej - etap II 

(Szymiszów) 

49 876,00 49 876,00 49 875,12 100,0 

2. Budowa oświetlenia na 

boisku sportowym LKS 

"Rzemiosło" - etap I 

(Dziewkowice) 

50 000,00 50 000,00 49 771,99 99,5 

3. Modernizacja placu zabaw 

(Rożniątów) 

49 995,00 49 995,00 49 200,00 98,4 

4. Ogrodzenie placu zabaw 

(Kalinowice) 

23 000,00 23 000,00 22 500,00 97,8 

5. Przedszkolacy Strażacy - 

modernizacja placu zabaw 

(Grodzisko) 

50 000,00 50 000,00 48 261,54 96,5 

6. Wymiana ogrodzenia terenu 

Zespołu Placówek 

Oświatowych (Dziewkowice) 

49 989,27 49 989,27 0,00 0,0 

Razem 272 860,27 272 860,27 219 608,65 80,5 
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W 2020r. w związku z ogłoszonym w całym kraju stanem epidemii związanym 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19,  mając na uwadze zalecenia związane 

z epidemią i narodową kwarantanną za niezasadne uznano prowokowanie mieszkańców do 

dodatkowych kontaktów międzyludzkich związanych z przygotowaniem projektów, ich 

konsultowaniem i ewentualnymi korektami. W związku z powyższym nie zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie 

„Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2021”. 

15.  SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2020r. Burmistrz realizował różne zadania z obszaru spraw administracyjnych, poniżej 

zestawienie podejmowanych działań. 

Lp 

 

Obszar spraw 

administracyjnych 

 

Rodzaj zadania / 

postępowania 

realizowanego w 2020r.  

Ilość 

zadań/decyzji 
Uwagi 

1. Gospodarka 

odpadami 

upomnienia (wezwanie do 

zapłaty) 

1 748  

tytuły wykonawcze 7  

postanowienia o 

rozksięgowaniu wpłaty 

479  

decyzje w sprawie ulg 

podatkowych 

0  

wezwania do złożenia lub 

uzupełnienia deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

71  

kontrole w zakresie 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie 

gminy 

8  

2.  Gospodarka 

nieruchomościami 

decyzje w sprawie 

zatwierdzenia projektu 

geodezyjnego podziału 

nieruchomości 

52  

decyzje w sprawie 

rozgraniczenia 

nieruchomości 

3  

inne decyzje dot. podziałów 

(w tym odmowna) 

5 (2)  

decyzje ustalające wysokość 

opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku 

geodezyjnego podziału, 

12 (2)  
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(decyzje umarzające 

postępowanie) 

decyzje dotyczące 

wygaszenia trwałego 

zarządu 

17 w tym 2 decyzje dla 

jednostek 

oświatowych 

decyzje dotyczące 

ustanowienia trwałego 

zarządu 

3 w tym 2 decyzje dla 

jednostek 

oświatowych 

3. Ład i planowanie 

przestrzenne 

Postępowanie 

administracyjne dotyczące 

ustalania jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego  

2 wydano 1 decyzję 

naliczającą opłatę i 1 

decyzję o umorzeniu 

postępowania 

administracyjnego 

Postanowienia opiniujące 

wstępne projekty podziału 

nieruchomości co do ich 

zgodności z ustaleniami 

planu miejscowego  

40 realizacja zapisów 

ustawy o gospodarce 

nieruchomościami  

decyzje o ustaleniu 

warunków zabudowy  

9 - o ustaleniu 

1-  o odmowie 

ustalenia 

3 – o ustaleniu 

lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

 

zaświadczenia o zgodności 

zmiany sposobu 

użytkowania obiektów 

z planem zagospodarowania 

przestrzennego 

20  

wypisy i wyrysy z planu 

miejscowego bądź studium 

407  

opinie wynikających 

z ustaleń planów i studium  

37  

opiniowanie projektów 

planów miejscowych i 

studium gmin sąsiednich 

oraz opracowań 

planistycznych regionalnych  

3  

4. Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

Postępowania w sprawie 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 

1) odmówiono wszczęcia 

postępowania w sprawie 

wydania decyzji o 

 

 

 

 

11 
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środowiskowych 

uwarunkowaniach  

2) wydane decyzje o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach (w 

odniesieniu do 

postępowań wszczętych 

w 2019r.) 

3) rozpatrzenie wniosku o 

przeniesienie decyzji 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

1 

Zezwolenia na usuwanie 

drzew i krzewów: 

1) decyzje wnosząca 

sprzeciw na usunięcie 

drzew 

2) decyzje zmieniająca 

warunki nasadzeń 

3) decyzje umarzające 

postępowanie 

4) decyzje nakładająca na 

wnioskodawców 

obowiązek wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych za 

usuniętę drzewa/krzewy 

5) decyzje umarzające 

opłatę za usunięte 

drzewa/krzewy 

6) decyzje zezwalających 

na usunięcie drzew bez 

obowiązku wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych oraz 

bez opłat za usuniętę 

drzewa/krzewy 

7) decyzje nakładająca na 

wnioskodawców 

obowiązek wykonania 

nasadzeń 

rekompensacyjnych oraz 

opłatę za usuniętę 

drzewa/krzewy 

 

 

9 

 

 

4 

 

5 

 

 

19 

 

 

 

 

 

17 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

Decyzje na zajęcie pasa 

drogowego 

 

151 w tym 5 na 

umieszczenie 

urządzenia w pasie 

drogowym 
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Decyzje lokalizacyjne 116 w tym 1 odmowa  

Decyzje na lokalizacje 

zjazdów z drogi publicznej 

15  

Opinie w sprawach  zmian w 

organizacji ruchu na drogach 

gminnych 

79  

Decyzje zezwalające na 

prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania 

zbiorników 

bezodpływowych i 

transportu nieczystości 

ciekłych  

3  

Wydawanie zgód  na 

przejazd samochodów 

ponadgabarytowych 

8  

Postępowania dotyczące 

nadawania numerów dla 

budynków 

56  

Postępowania dotyczące 

wydawania zaświadczeń o 

numerach porządkowych 

9  

Kontrole w zakresie sposobu 

gospodarowania 

nieczystościami ciekłymi w 

gospodarstwach domowych 

102  

5. Oświata  postępowanie 

administracyjne w zakresie 

dofinansowania 

pracodawcom kosztów 

kształcenia pracowników 

młodocianych 

42 

 

 

 

 

 

• 37 decyzji 

pozytywnych (w 

tym 1 decyzja z 

postępowania 

administracyjnego 

wszczętego w 2019 

roku), 

•  3 decyzje negatywne 

(w dwóch 

przypadkach 

wnioskodawca 

odwołał się od 

wydanej decyzji 

jednakże 

Samorządowe 

Kolegium 

Odwoławcze w 

Opolu podtrzymało 

wydaną decyzję), 

• 2 postępowania, ze 

względu na termin 
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złożenia wniosku, 

zakończyły się 

wydaniem decyzji 

administracyjnej w 

2021 roku. 

6 Bezpieczeństwo 

publiczne 

- wszczęto postępowanie 

dot. przeznaczenia do 

wykonywania świadczeń na 

rzecz obrony; 

- decyzje w sprawie 

nałożenia obowiązku 

wykonywania świadczeń 

osobistych na rzecz obrony; 

- decyzje w sprawie 

nałożenia obowiązku 

wykonywania świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony, 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

wydano (zarządzeń) 

wniosków o doprowadzeniu 

przez policję osób, które nie 

stawiły się na wezwanie 

przed Powiatową Komisję 

Lekarską (do kwalifikacji 

wojskowej) 

0 W 2020r. nie odbyła 

się kwalifikacja 

wojskowa 

7. Rolnictwo  szacowanie strat 

spowodowanych przez 

szkody łowieckie 

8  

8.  Podatki Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

ustalających wysokość 

podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego  

7 833  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

zmieniających wysokość 

zobowiązania podatkowego 

1 165  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji   

o zwrocie podatku 

akcyzowego producentom 

rolnym  

454  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji   

o zwrocie opłaty skarbowej 

lub stwierdzające nadpłatę z 

tego tytułu  

37  
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Postępowania dotyczące ulg 

podatkowych uznaniowych 

lub ustawowych zakończone 

wydaniem decyzji lub 

umorzeniem postępowania 

60  

Postępowania zakończone 

wydaniem decyzji 

określających wysokość 

podatku od nieruchomości 

osób prawnych 

1  

Postępowania zakończone 

wydaniem zaświadczenia

  

97  

Przeprowadzone kontrole 

podatkowe 

0  

Liczba wystawionych 

upomnień 

1498  

Liczba wystawionych 

tytułów egzekucyjnych 

255  

Liczba skierowanych do 

Sądu wniosków o wpis 

hipoteki na nieruchomości 

dłużnika 

4  

9. Działalność 

gospodarcza 

Decyzje w sprawie zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu: 

1) Sprzedaż detaliczna  

 

 

2) Sprzedaż gastronomiczna 

(23 lokale) 

 

 

172 

(61 sklepów), 

 

49 

(23 lokale, o 7 

lokali mniej 

niż w 2019r.) 

47 nowych 

decyzji/zezwoleń,  

w tym: 

- na sprzedaż 

detaliczną – 31 

 

- na sprzedaż w 

gastronomii – 10 

- na sprzedaż 

jednorazową – 6 

decyzje na cofnięcie lub 

wygaszenie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 

27 dla 12 podmiotów 

licencje na wykonywanie 

transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób 

taksówką  

0  

zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów 

osób w krajowym 

transporcie drogowym 

5 dot. zmian 

dotychczasowych 

zezwoleń 

decyzje zezwalające na 

przeprowadzenie imprezy 

masowej 

0  
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Wpis do Rejestru innych 

obiektów hotelarskich  

1  

10. Sprawy 

obywatelskie 

Sporządzanie aktów stanu 

cywilnego  

a) Urodzenia 

b) Małżeństwa  

c) Zgony 

1479 

 

560 

114 

505 

 

Wydawanie odpisów z 

aktów stanu cywilnego 

(skróconych, zupełnych i 

wielojęzycznych) 

5482  

Migracja aktów 7735  

Wydawanie decyzji o 

zmianie imienia i nazwiska 

26  

Wydawanie dowodów 

osobistych  

1883  

Wydawanie decyzji w 

sprawach meldunkowych 

35  

Udostępnianie danych z 

zakresu dowodów 

osobistych i rejestru 

mieszkańców  

990  

Zameldowania, 

wymeldowania, zgłoszenia 

wyjazdu na pobyt stały, 

zgłoszenie powrotu 

 z pobytu stałego  

2233  

Wydawanie zaświadczeń  1517  

Potwierdzanie profilu 

zaufanego  

355  

Udostępnianie informacji 

publicznej na wniosek 

48  

16.  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Współpraca międzynarodowa i partnerstwo miast jest podstawą urzeczywistnienia 

europejskiego zjednoczenia. Ten cel jest realizowany między innymi poprzez organizację 

bezpośrednich kontaktów między miastami, gminami i ich mieszkańcami.  

Najwcześniej Gmina Strzelce Opolskie nawiązała współpracę z miastem Soest (Niemcy) 1990. 

Następnymi miastami, z którymi podpisano umowy partnerskie były Druskininkai (Litwa) 

1996, Tyśmienica (Ukraina) 2001 i Holice (Czechy) 2005. Ponadto w 2005 r. podpisano 

porozumienie o współpracy z amerykańskim miastem Bandera z Teksasu.  

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Strzelec Opolskich i miast partnerskich zrealizowano 

wiele inicjatyw i projektów międzynarodowych. Są to projekty gminne, młodzieżowe i różnych 

środowisk, w których najczęściej uczestniczyły wszystkie miasta partnerskie Gminy Strzelce 

Opolskie.  
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Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w 2020 r. polegała m.in. na 

realizacji inicjatyw np.:  

- Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców „Wspólna Europa” w Holicach,  

- 145-lecie OSP Holice, 

- współpraca z Hanzą – uaktualnienie strony internetowej Strzelec Opolskich promującej 

Gminę Strzelce Opolskie na stronie miast hanzeatyckich, 

-  przygotowywanie międzynarodowego projektu młodzieżowego z okazji 25-lecia współpracy 

partnerskiej Strzelce Opolskie – Soest, 

- przygotowanie dokumentów granicznych do przekazania samochodu strażackiego do 

Tyśmienicy,  

- przekazanie maseczek ochronnych do miasta partnerskiego Tyśmienica.  

Pozostałe działania w zakresie kultury to przede wszystkim utrzymywanie dalszej dobrej 

współpracy z miastami partnerskimi drogą korespondencyjną i promocyjną Gminy Strzelce 

Opolskie.  Jednakże ze względu na pandemię nie odbyły się tradycyjne coroczne projekty takie 

jak Dni Ziemi Strzeleckiej, czy Senioriada i inne  uroczystości miast partnerskich. 

17. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W 2020r. Gmina Strzelce Opolskie wzięła udział w konkursie „Piękna Wieś Opolska” 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który promuje 

aktywne społeczności wiejskie i najciekawsze projekty, realizowane przez mieszkańców wsi. 

Gminę Strzelce Opolskie reprezentowało Grodzisko – w kategorii Najpiękniejsza Wieś 

(sołectwo zajęło III miejsce i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł) oraz 

sołectwo Kadłub-Wieś w kategorii Najlepszy projekt odnowy wsi ze swoim projektem 

„Kadłubska Zagroda” (sołectwo zajęło I miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 9 000 zł). 

   

 

 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 

 


