
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
(23 LISTOPADA – 20 GRUDNIA 2016 R.) 

FINANSE 
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 23 listopada – 20 grudnia 2016 r.: 

1) Zarządzenie nr 242/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 88.500 zł. 

Największe kwotowo przesunięcia dotyczą działów: 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wprowadzone zmiany na łączną kwotę 46.000 zł dokonane zostały na wniosek 

Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych. 

Zmiany te niezbędne były w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące 

potrzeby OSP (w tym zakup paliwa i innego drobnego sprzętu), a także na uzupełnienie 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego (zapory, plandeki, ładowarki itp.) 

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA  

Przesunięcia środków na kwotę 31.000 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Zmiany wynikają z urealnienia planu finansowego jednostki.  

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Przesunięcia dokonane na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska dotyczą kwoty 6.500 zł. Niezbędne były w związku ze zwiększonym zakresem 

wykonanych prac oraz znacznymi potrzebami finansowymi wynikającymi 

z konieczności realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zabytkowych 

parków (m.in. duże nakłady finansowe poniesione na pielęgnację drzewostanu oraz 

wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu). 

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Przesunięcie na kwotę 5000 zł dokonane zostało na wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacyjnego, a niezbędne było, w celu prawidłowej realizacji zadań.  

2) Zarządzenie nr 244/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 78.018,48 zł, co stanowi 

skutek otrzymanych dotacji.  

Zmiany wysokości dotacji stanowią konsekwencję weryfikacji bieżących potrzeb 

finansowych i związane są z procedurą zamknięcia roku budżetowego 2016. 

Największe kwotowo dotacje to: 

KWOTA 

DOTACJI (zł) 

PRZEZNACZENIE 

25.000,00 środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach 



rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu 

opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla 

opiekunów 

21.021,52 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa 

w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016. 

7.446 środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności 

środowiskowych domów samopomocy  

3) Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 94.070 zł. 

Przesunięcia związane są z procedurą zamknięcia roku budżetowego 2016. 

Największe kwotowo przesunięcia na łączną kwotę 58.490 zł dotyczą Działu 801 – 

OŚWIATA I WYCHOWANIE.  

Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 

Oświaty i Wychowania, m.in. w związku z: 

 zakupem nowej frezarki do pielęgnacji tafli lodowiska przy PSP Nr 7 w Strzelcach 

Opolskich; zakupem elektrycznej suszarki do łyżew na ww. lodowisko jak 

i koniecznością doposażenia ww. lodowiska w nowe łyżwy i ławki; 

 pracami remontowymi w placówkach (remont centrali wentylacyjnej w ZPO w Kadłubie, 

wymiana oświetlenia łazienek dla dzieci, wymiana wykładziny podłogowej oraz 

malowanie pomieszczeń w PP Nr 8 w Strzelcach Op., w Oddz. Zamiejscowym 

w Szymiszowie); 

 zabezpieczeniem wkładu własnego, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie 

zakupu pomocy w ramach innowacji „W magicznym świecie liczb, gier i zabaw – czyli 

matematyka z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori”. 

 

Pozostałe mniejsze kwotowo przesunięcia dotyczą Działów: Dz. 700 – GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA; Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, DZ. 750 – 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  

 

4) Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 grudnia 2016 r. 

w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.  
 

Zarządzenie dotyczy rozdysponowania – na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu 

i Rekreacji - środków finansowych w kwocie 27.000 zł, co niezbędne było w związku 

z organizacją tegorocznego - XXVII Strzeleckiego Biegu Ulicznego im. Euzebiusza 

Ferta. 

 

5) Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  

Zmiany dokonane zostały na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Urzędu 

oraz jednostek organizacyjnych gminy (OPS, GZMK, GZOiW, ŚDS).  

Zmiany te związane są z procedurą zamknięcia roku budżetowego 2016.  

6) Zarządzenie Nr 260/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.  



Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 700.000 zł, co stanowi 

skutek otrzymanej dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.  

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

 „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) - 

opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona 

została przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy 

koncepcja zmian mających na celu zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowane są 

projekty budowlane i wykonawcze dla rozbudowy CRWiS STRZELEC. Koszt zadania 

określony został na 141 450 złotych. 

 Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg” - 
wykonawcą dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 

jest nim SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna z siedzibą w Opolu. 

Wartość zadania wynosi 80 565 złotych. 

  „Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce 

Opolskie” – zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. 

z o.o. w Strzelcach Opolskich (wartość II części zadania wynosi 6 000 złotych). Prace 

wykonywane są w miarę występujących potrzeb. 

 „Oczyszczenie odcinka rowu A61 w Rozmierce” – wyłoniono wykonawcę zadania - firma: 

Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość robót wynosi 

25 000,00 złotych. 

 „Rozbudowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich” wykonawcą robót 

jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Memfis z siedzibą w Olszynie.  

Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 10 200,00 złotych. W ramach zadania zostanie 

przedłużone oświetlenie ulicy Ogrodowej o 3 nowe punkty oświetlenia ulicznego 

z oprawami energooszczędnymi typu „LED”. 

  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego” – opracowano i zatwierdzono koncepcją obiektu, której autorem jest Pan 

Jarosław Szuszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JSa PROJEKT - 

Biuro Architektoniczne.  

Wartość zadania została określona na 30 000 złotych.  

Trwają prace związane z wykonaniem wizualizacji budynku.  

Dotychczas została opracowana koncepcja budynku i zagospodarowania terenu na działce 

nr 230/83 w Strzelcach Opolskich (rejon ulic Sosnowej i Bocznicowej). Przewidziano 

budynek cztero-kondygnacyjny, trzy segmentowy.  

W obiekcie planowanych jest 27 mieszkań o pow. użytkowej: ok. 45m², 60m2 i 74m². 
Rozpoczęto procedurę przygotowawczą do wyłonienia wykonawcy projektu. Wysłano 

zaproszenia do trzech firm projektowych. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

 Opracowywano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy 

ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”.  



Zadanie zrealizowało Biuro Projektów SEWI z Opola za 28 413,00 złotych. W ramach 

opracowania ujęto budowę chodnika, kanalizacji sanitarnej, wymianę wodociągu, 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę napowietrznej linii kablowej. Został 

złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

 „Bieżące remontu dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie wykonała firma 

KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla. Wartość III części zadania wyniosła 47 500 

złotych. 

 „Przebudowa oświetlenia ulicy Budowlanych w Strzelcach Opolskich” – zadanie, które 

obejmowało oświetlenie odcinka drogi od targowiska do drogi prowadzącej do ogrodów 

działkowych zrealizowała firma EL-SECO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich za kwotę 

19 557,00 złotych.  

W ramach zadania ustawiono dodatkowo 3 słupy niskie (parkowe) na odcinku od ul. 

Moniuszki do ul. Stawowej natomiast na odcinku od ul. Stawowej do ogrodów działkowych 

zabudowano 6 szt. słupów wysokich. 

 Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia 

ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach”.  

Opracowanie wykonał Zakład Projektowania i Nadzoru robót budowlanych Marian 

Tomczyk za kwotę 5 900 złotych. 

 Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego ulicy Knapika w Szczepanku”.  

Opracowanie wykonał Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian 

Tomczyk za kwotę 6 200 złotych. 

 „Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich – 

pomieszczenia Referatu Zarządzania Kryzysowego przy ul. Opolskiej w Strzelcach 

Opolskich” – wykonawcą zadania była firma ZELTECH Andrzej Zieliński z Opola. 

Wartość zadania wyniosła 17.900,00 złotych. 

 „Rozbiórka muru i budowa nowego ogrodzenia na działce przy ul. Marka Prawego 32” 

– zadanie wykonano w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach 

Opolskich zobowiązującym Gminę Strzelce Opolskie do odtworzenia muru granicznego 

pomiędzy nowoutworzonymi działkami nr 1650/60 i 1650/61. Wartość robót wyniosła 

28 905,00 zł  

 „Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie” – zadanie wykonała firma PUH DOMAX 

Arkadiusz Mika z Boronowa.  

Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji jezdni z warstwą 

ścieralną z betonu asfaltowego oraz przebudowę wjazdów i dojść do posesji. Wartość 

zadania wyniosła 187 650,62 złotych. 

  „Przebudowa ul. K. Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich etap I” – w wyniku 

przeprowadzonej procedury przetargowej, wybrano firmę HUCZ Sp. z o.o.  

Sp.K., która wykonała roboty o wartości 188 338,67 zł.  

Zadanie obejmowało: roboty rozbiórkowe, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, plantowanie poboczy, wykonanie konstrukcji jezdni z warstwą ścieralną 

z betonu asfaltowego, wykonanie zatoki parkingowej z nawierzchnią z płyt betonowych 

ażurowych, przebudowę wjazdów i dojść do posesji. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 

 
 

 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



16.12.2016 

 

Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park 

Rybaczówka. 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku o powierzchni ok. 12 ha 

w mieście Strzelce Opolskie z zachowaniem obecnych wartości 

przyrodniczych terenu, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie ukształtowania 

terenu i robót melioracyjnych (konserwację, odmulenie i umocnienie 

brzegów zbiornika oraz konserwację i odmulenie rowu), nasadzenia drzew, 

krzewów i roślin, wykonanie małej architektury oraz układu 

komunikacyjnego (alejki pieszo-jezdne o nawierzchni z kruszywa 

mineralnego i kostki betonowej) wraz z oświetleniem ulicznym (38 szt. 

nowych punktów świetlnych) 

 

 

 

Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczy 8 firm:  

1) Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, Błotnica Strzelecka  

2) Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, 

Ozimek 

3) „TEL-BRUK” Radosław Telenga, Częstochowa 

4) CELMAR Sp. z o. o., Bytom 

5) DDTHERM Sp. z o. o., Rozmierka 

6) Park-M Poland Sp. z o. o., Stary Sącz 

7) ABM Logistic Sp. z o. o., Strzelce Opolskie 

8) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS 

Sp. z o. o., Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice. 

FUNDUSZE POMOCOWE 
 Dobiegły końca prace nad projektem „Opracowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2022”. 

 

2 grudnia w sali Rady Miejskiej strzeleckiego ratusza odbyło się spotkanie poświęcone 

„miastu szytemu na miarę" oraz Pl. Żeromskiego, który według mieszkańców 

najbardziej potrzebuje zmiany. 
 

Program spotkania obejmował takie zagadnienia jak:  

 "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2016-2022" - informacja o projekcie 

 istota rewitalizacji, korzyści i wyzwania – prezentacja firmy Delta Partner  

 możliwości finansowania rewitalizacji Strzelec Opolskich w latach 2017-2020 – 

prezentacja Gminy Strzelce Opolskie. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę 

rankingową projektów w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska 

miejskiego POIiŚ 2014-2020 (2 typ projektów: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich 

obszarach funkcjonalnych).  

 

Do konkursu zgłoszono 61 projektów z całej Polski.  

 

Projekt pt. „ Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie- park leśny przy 

ul. Opolskiej- etap I” uzyskał 63 punkty i na liście rankingowej zajął 5 miejsce.  



Dofinansowanie otrzyma 7 pierwszych projektów na liście.  

Dwa pozostałe projekty z województwa Opolskiego, a konkretnie z Brzegu i Opola zajęły 

odpowiednio 14 i 32 miejsce.  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

 TERMIN 

PRZETARGU 

 

PRZEDMIOT PRZETRAGU 

05.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich  

przy ul. Marka Prawego (nieruchomość składająca się z działek nr 1650/45 

i nr 1656/3 z mapy 20 o ogólnej pow. 0,1421ha). 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Strzelce Opolskie, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 

usługową o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, 

z dodatkową funkcją mieszkaniową. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł. netto (+23% VAT).  

Nabywcą nieruchomości za cenę 202.000zł (+ podatek VAT w stawce 23%) 

został Pan Jan Piskoń zam. w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 3, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Jan 

Piskoń ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie”. 

06.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

stanowiącej lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ul. 

Jordanowskiej 6 w Strzelcach Opolskich.  

 

Przedmiotem przetargu jest lokal o pow. 106,55m² składający się  

z 10 pomieszczeń. 

Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia 

29.09.2102 r. 78/1000 części działki nr 1718/1 z mapy 8 o pow. 0,0587ha. 

Dla lokalu została wydana decyzja Starosty Strzeleckiego nr 111/16 z dnia 

21.04.2016 r. stanowiąca pozwolenie na przebudowę lokalu użytkowego na 

lokal mieszkalny. Nowy właściciel może dokonać zmiany sposobu 

użytkowania lokalu.  

Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 220.000 zł (w tym cena lokalu 

użytkowego 214.628 zł i cena udziału w gruncie 5.372zł). 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił 

wadium. 

12.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 

Ogrodowej, składającej się z działek nr 5159, nr 3151/24, nr 3151/25, nr 

3152/35, nr 3152/36, nr 5128/2, nr 5128/3, nr 3148/38, nr 3148/39 z mapy 15 

o ogólnej pow. 0,4633ha.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, 

nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę 



mieszkaniową typu szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże 

oraz zieleń urządzoną publiczną.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 300.000 zł netto (+23%VAT). 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił 

wadium. 

20.12.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej stanowiącej działkę 

budowlaną nr 985/23 z mapy 3 o pow. 0,0801ha. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działka przeznaczona 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 25.000zł netto (+23% VAT). 

W wyznaczonym czasie wadium wpłaciły 3 osoby. 

Nabywcami nieruchomości za ceną 33.000 zł netto zostali Marcin 

i Patrycja Matuszowic z Poznowic.  

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

09.01.2016 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 

gminnej nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej  

w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza.  

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, działka 

nr 5155/5 położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną typu szeregowego oraz pod ciąg pieszo-

jezdny. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000 zł netto (+23%VAT). 

11.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a (nieruchomość składająca 

się z działki nr 585/14 z mapy 3 o pow. 0,6395ha oraz działki nr 585/15 z mapy 

3 o pow. 2,4780ha). 
 

Na działce nr 585/14 znajduje się stalowa konstrukcja, stanowiąca szkielet 

budowanej hali do unieszkodliwiania i segregacji odpadów o pow. 

zabudowy 1352,94 m², na budowę której gmina posiada ważne pozwolenie Nr 

410/08 z dnia 7.10.2008 r. Natomiast działka nr 585/15 jest niezabudowana.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego 

gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Wieś, ww. działki znajdują się na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem O- teren gospodarowania 

odpadami (składowisko odpadów).  
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000.000 zł netto (+23% VAT).  

 

16.01.2017 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej 

nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej 

przy ul. Dworcowej 7 (nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr 281/1 

z mapy 3 o pow. 6,6461ha). 
 



Zabudowania nieruchomości stanowią: budynek pałacowy o pow. 1667m2, 

budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m2, park w zespole pałacowo–

folwarcznym wraz z ogrodzeniem, budynek gospodarczy o pow. 70m², 

dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, grobowiec rodu von 

Posadowsky oraz altana ze sceną.  
 

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-nego 

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 

stanowi teren zieleni (urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, 

ochronnej), usług o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności 

w zakresie szkolnictwa, oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki 

społecznej, turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej o charakterze 

rezydencjonalnym.  

Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i 

w przeważającej części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym 

wraz z ogrodzeniem i pałacem wpisanymi do rejestru zabytków.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  

Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT.  

 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, cena sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana 

w przetargu zostanie obniżona o 50%. 

  

18.01.2017 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 

położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Topolowej 2 

(lokal o pow. 46,04m²). 

 

Ze sprzedażą lokalu związane jest oddanie w użytkowanie wieczyste 

291/10.000 części działek NrNr 3688/6 i 3688/4 o ogólnej pow. 0,2060ha. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł. w tym cena lokalu 

mieszkalnego 94.232 zł. i cena udziału w gruncie 5.768 zł. 

 

 

 

GOSPODARKA LOKALOWA 
 Zatwierdzona została lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych 

z zasobu Gminy Strzelce Opolskie w IV kwartale 2016 r. 

 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 139 złożonych i uaktualnionych 

wniosków o najem mieszkania, z czego: 

- 42 wnioski spełniają wymogi uchwały Rady Miejskiej na lokal mieszkalny, 

- 5 wniosków kwalifikuje się na lokal socjalny, 

- 54 wnioski nie spełniają wymogów uchwały Rady Miejskiej na najem lokalu 

mieszkalnego, 

- 38 wniosków dotyczy zamiany mieszkania komunalnego. 
 



W dalszej kolejności wnioski były szczegółowo analizowane przez Komisję 

Mieszkaniową. Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa, z uwzględnieniem opinii Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego wskazała 

7 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie listy: 

1/ Fejklowicz Sabina  

2/ Gaik Agnieszka  

3/ Graczyk Józef 

4/ Haza Łucja  

5/ Matczak Marta  

6/ Sobania Dominika i Dietrich Piotr 

7/ Zbylut Ewa.  
 

W okresie 1 - 7 listopada 2016 r. projekt listy podany był do publicznej wiadomości 
(wywieszony na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego i Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz umieszczony na stronie internetowej GZMK). 

W czasie podania projektu listy do publicznej wiadomości, nie wpłynęły żadne 

pisemne uwagi dotyczące przedmiotowej listy.  

Mając na uwadze powyższe, dokonałem zatwierdzenia listy w wersji zgodnej, z jej 

wcześniejszym projektem. 

 

 

 Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wykonanie na własny koszt remontu lokalu 

mieszkalnego położonego w budynku przy ul. W. Świerzego 50/2 w Strzelcach 

Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 44,12 m2, w tym mieszkalnej 

21,12m2,składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju), w zamian 

za zawarcie umowy najmu tego lokalu.  

 

W konkursie mogły wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu 

mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali 

komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 

 

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyli państwo 

Magdalena Krawczyk i Pana Szymon Szymczak. 

Oferta została przyjęta, w następstwie czego ww. wydane zostało skierowanie na 

zawarcie umowy na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego. 

Po zakończeniu remontu GZMK zawrze z ww. umowę najmu przedmiotowego 

lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 W dniach 5 grudnia 2016 r. - 3 stycznia 2017 r. w tut. Urzędzie ponownie wyłożony jest 

do publicznego wglądu, w niezbędnym zakresie, projekt „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”.  

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 17 stycznia 2017 r. 
 

(ponowne wyłożenie obejmuje obszary w granicach działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi gruntu: 196, 197, 198/1, 198/3, 199 (w części), 200/1 (w części), 200/2, 201, 



202, 203/3, 377 (w części), 430/1, 430/2, 430/4, 430/6, 430/7, 467/1, 468/1, 468/5, 468/6, 

319/2 (w części), 405/2 (w części), 410/1 (w części), 410/4 (w części). 

 W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr 

XXVI/206/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja 

i Powstańców Śląskich”, w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. można składać wnioski 

do planu. 

INICJATYWY GOSPODARCZE 
 Od 6 grudnia 2016 r. na Rynku przed ratuszem w Strzelcach Opolskich odbywa się 

doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Tradycyjnymi atrakcjami są szopka z żywymi zwierzętami i bezpłatna karuzela. Odbyło się 

kilka wydarzeń dla najmłodszych, jak np. ekipa św. Mikołaja, rzeźbienie w lodzie, czy 

warsztaty ozdób choinkowych.  

Zwiedzający mogli degustować poczęstunki z Restauracji Toro ze Strzelec Opolskich oraz 

Gospodarstwa Agroturystycznego „Rancho”.  

Podczas jarmarku odbyła się akcja „Elekro-choinka”.  

Tegoroczną gwiazdą na scenie był Mariusz Kalaga, którego mogliśmy podziwiać w ubiegłą 

niedzielę.  

Wystąpili też: orkiestra góralska Hajduki, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Tancerze Ognia. 

Zaprezentowały się liczne lokalne zespoły muzyczne (Viva La Musica Studio Wokalne BIS, 

Simona i Denis, Companieros, Anna Gabor-Dimitrow, Centavia, Orkiestra Dęta z Kotulina) 

oraz grupy ze strzeleckich szkół i przedszkoli. 

Tegoroczny Jarmark ma w tym roku ponadgraniczny, międzynarodowy akcent. 

Na jarmarku wystawili się goście z Soest oraz Tyśmienicy. 

Od 12 do 16 grudnia na jednym ze stoisk specjalną ofertę świąteczną (po dłuższej, 

sześcioletniej przerwie) prezentowali przedstawiciele partnerskiego miasta Soest oraz 

Towarzystwa Hanzeatyckiego (Niemcy). 

W skład delegacji weszli: Petra Menke Koerner – Przewodnicząca Towarzystwa 

Hanzeatyckiego, Hans Mass, Werner Meilwes, Ilse Karrie, Helga Moldenhauer, Bernhard 

(Toni) Fels I Inge Brusis.  

Od 16 grudnia w Strzelcach Opolskich swoje stoisko na Jarmarku ma delegacja 

z partnerskiej Tyśmienicy, W skład delegacji wchodzą: Mandybur Stepan - zastępca 

przewodniczącego rejonowej administracji państwowej. Olga Shkromyda - Konsultant 

działu projektów i programów rozwój miejscowego samorządu, Olga Holijchuk - dyrektor 

rejonowy domu dla dzieci i młodzieży twórczości, Tataryn Yaroslav - Kierownik działu 

projektów i programów rozwój miejscowego samorządu, Fedoruk Roman - Konsultant 

działu projektów i programów rozwój miejscowego samorządu, Dumjak Bogdan – 

kierowca. 

Goście z Ukrainy będą w Strzelcach Op. do jutra – 21 grudnia.  

Jarmark potrwa do 23 grudnia.  

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 

1. 150 drzewek choinkowych w doniczkach trafiło w dniach 17 – 18 grudnia br. do 

mieszkańców naszej gminy w ramach finału akcji „(ELEKTRO) Choinka”, w trakcie 

której zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  



Dodatkowe 100 drzewek odbiorą mieszkańcy do 22 grudnia br. 

Jak się okazało akcja „przerosła” prognozowaną ilość drzewek choinkowych 

i powstała konieczność dodatkowego ich zakupu. 

W wyniku akcji zebrano 3620 kg różnego rodzaju elektrośmieci.  

2. Została uruchomiona bezpłatna aplikacja „Wywozik Strzelce Opolskie”. To praktyczne 

narzędzie przypomni alarmem o terminach odbioru odpadów, przybliży zasady segregacji 

odpadów, podpowie, jakie odpady możemy oddać na PSZOK EKO BOX, pozwoli na 

szybkie przekazanie uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Aplikacja dostępna jest dla systemów; 

 Android w sklepie Google Play, 

 Windows Phone w sklepie Windows Phone Store, 

 iOS w sklepie AppStore. 

3. Referat Gospodarowania i Zarządzania Odpadami Komunalnymi, za pośrednictwem 

sołtysów (którym serdecznie dziękujemy za pomoc przy dystrybucji materiałów) oraz 

poczty, rozpoczął przekazywanie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych na rok 2017 wraz z ulotką dotyczącą zasad gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Strzelce Opolskie. 

4. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Według stanu na dzień 14 grudnia br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 799 

tytuły wykonawcze na kwotę należności głównej 396.958 zł.  

Na dzień 14 grudnia 2016 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze 

ok. 167.993 zł.  

 

5. Na dzień 30 listopada kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 

 - 2013 rok – 9 997 zł, procent ściągalności – 99,6 % 

 - 2014 rok – 37 288 zł, procent ściągalności – 99,2 % 

 - 2015 rok – 43 090 zł, procent ściągalności – 99,1 % 

 W 2016 roku procent ściągalności wynosi 96,8 %. 

6. Od 21 listopada do 14 grudnia br. wysłano 284 sms-y przypominające o uregulowaniu 

płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad 2016. 

7. Na przełomie listopada i grudnia br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi wpłynęło 14 nowych oraz 94 korekt deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan  

na 14 grudnia 2016 r.). 

POMOC SPOŁECZNA 
 Jak co roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych 

z terenu gminy Strzelce Opolskie.  
Pierwsze spotkanie odbyło się 18 grudnia (spotkanie współorganizowane z Parafią 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.) , drugie będzie miało miejsce jutro – 21 

grudnia. 

Przewiduje się, iż ogółem w spotkaniach uczestniczyć będzie około 290 osób.  

 W ramach umowy podpisanej z Bankiem Żywności, Gmina Strzelce Opolskie 

kontynuuje realizację pomocy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.  

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

i spełniający 170% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2014, tj. 921,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 775,20 dla osoby 

w rodzinie. 



 Do dnia 23 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje prace społecznie użyteczne.  

Łączna ilość godzin przyznana na rok 2016 wynosiła 14 000. Do prac skierowanych zostało 

80 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

 W związku z okresem zimowym strzelecki Ośrodek Pomocy Społecznej podjął 

działania związane z przekazaniem niezbędnych informacji o wszelkich sytuacjach 

osób zagrożonych bezdomnością lub bezradnością w środowiskach lokalnych 

właściwym instytucjom (Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, PKS, PKP oraz sołectwom). 

Jednocześnie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz 

funkcjonariusze Policji będą częściej odwiedzać miejsca niemieszkalne, gdzie mogą 

przebywać osoby bezdomne.  

Systematycznie odwiedzane będą również osoby samotne, niepełnosprawne. Nadal 

realizowane będą działania w ramach projektu socjalnego „Streetworking 

w Gminie Strzelce Opolskie. Patrole streetworkerów pojawiać się będą 

w miejscach niemieszkalnych w mieście i na wsiach. Nawiązana jest w tym zakresie ścisła 

współpraca z Policją , Strażą Pożarną oraz liderami społeczności lokalnych. 

OŚWIATA  
 01 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. odbyło się spotkanie 

w sprawie zmiany ustroju szkolnego. 
Organizatorem spotkania, w którym udział wzięli burmistrzowie i wójtowie Powiatu 

Strzeleckiego był Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty. 

 

 5 grudnia 2016 roku Strzelce Opolskie były kolejną miejscowością, którą odwiedzili 

Adrian Czubak - Wojewoda Opolski wraz z Michałem Siekiem - Opolskim Kuratorem 

Oświaty.  

 

W Powiatowym Centrum Kultury odbyły się ich spotkania dotyczące planowanej 

reformy oświaty – kolejno z dyrektorami szkół powiatu strzeleckiego, nauczycielami 

i rodzicami.  

Adrian Czubak przedstawił informację o zmianach w oświacie, uzasadniając ich 

wprowadzanie przede wszystkim ciągle pogarszającą się sytuacją demograficzną. 

Przybyli na spotkanie goście brali żywy udział w dyskusji, zadając pytania skupiające się 

przede wszystkim na nowej podstawie programowej i na sytuacji nauczycieli w nowej 

rzeczywistości.  

Na pytania odpowiadali - oprócz Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty - 

także wizytatorzy Opolskiego Kuratorium Oświaty, którzy będą mieli stały kontakt 

z jednostkami oświatowymi w powiecie strzeleckim. 

 25 listopada 2016 roku, w Strzeleckim Ośrodku Kultury, Gimnazjum nr 1 było 

organizatorem ostatniej już – XIII – Gimnazjady Ekologicznej pod patronatem 

Burmistrza Strzelec Opolskich.  

Udział w niej wzięli uczniowie z 5 gimnazjów z powiatu strzeleckiego: PG nr 1, PG nr 

2 w Strzelcach Op., gimnazja z Jemielnicy, Izbicka oraz Szymiszowa. 

 25 i 26 listopada 2016 roku, 30 wolontariuszy Publicznego Gimnazjum nr 1  

wraz ze swoimi kolegami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wzięło udział w zbiórce 

artykułów spożywczych w strzeleckich marketach w ramach Świątecznej Zbiórki 

Żywności „Podziel się posiłkiem”.  

W ramach akcji pobito kolejny rekord: zebrano 960 kg żywności, która została 

przekazana mieszkańcom domów wspólnotowych „Barka”. 



 2 grudnia 2016 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariusza, odbyła się 

w Publicznym Gimnazjum nr 1 XII Minikonferencja Szkolnego Wolontariatu pod 

hasłem: „Rok 2016/2017 rokiem wolontariatu”.  

Wzięli w niej udział przedstawiciele: UMiG, GZOiW, ŚDS, „Barki”, liderzy „Szlachetnej 

Paczki” oraz wolontariusze ze szkół z terenu powiatu strzeleckiego  

wraz z wychowawcami.  

Konferencja zainaugurowała projekt Erazmus plus :„Przemocy STOP- umiejętności, które 

są ważne mimo granic”.  

Przez najbliższe dwa lata projekt będzie realizowany w PG nr 1 wraz ze szkołami 

partnerskimi z Rumunii, Włoch, Bułgarii i Czech.  

 6 grudnia 2016 roku zostało otwarte lodowisko „Biały Orlik” funkcjonujące przy PSP 

nr 7.  

Dorośli oraz dzieci mogą z niego korzystać w godzinach przed- i popołudniowych 

(szczegółowe informacje dostępne są na okolicznościowym plakacie). 

28 grudnia 2016 roku, w godz. 900-1300, na lodowisku odbędzie się impreza dla dzieci: 

„Siódemkowy Poranek na łyżwach”. 

 7 grudnia 2016 roku, podczas spotkania zorganizowanego w tut. Urzędzie 

podsumowano konkurs plastyczny przeprowadzony w związku z kampanią dotyczącą 

ograniczenia emisji dymów i pyłów.  
Zwycięską szkołą okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej, której 

przekazano nagrodę główną – voucher o wartości 3500zł. 

 8 grudnia 2016 roku, po raz siódmy, odbył się Sportowy Dzień Przedszkolaka.  

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek przedszkolnych. 

Dzieci rywalizowały w czterech konkurencjach sportowych. Zwyciężyli przedstawiciele 

Przedszkola Publicznego nr 9. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymały 

medale, puchary oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Strzelec Opolskich.  

 9 grudnia 2016 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie XII Konkursu Kolęd 

w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet”.  
Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej.  

Środki finansowe, niezbędne do realizacji projektu, zorganizowało miejscowe Koło 

Mniejszości Niemieckiej.  

XII edycja projektu została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 

 13 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie emerytów i tegorocznych 

jubilatów przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie, 
którego organizatorem było Przedszkole Publiczne w Rozmierce.  

Wszystkim jubilatom i emerytom złożono życzenia, a w sposób szczególny wyróżniono 

panią Marię Majnusz - z okazji jej 50 lat pracy w Przedszkolu Publicznym nr 9. 

 13 grudnia 2016 roku Przedszkole Publiczne nr 9 po raz XVI było organizatorem 

spotkania ekologicznego „Mrówka”.  
W spotkaniu brały udział wszystkie przedszkola gminy Strzelce Opolskie – 120 dzieci. 

Każde przedszkole otrzymało dyplom uznania za całoroczne działania placówek na rzecz 

przyrody i ekologii oraz nagrody – wyposażenie do kącików przyrody. 

 14 grudnia 2016 roku, w Publicznym Gimnazjum nr 2 zapalił się regulator sterowania 

kotłem CO. Przyczyną zapalenia się było zwarcie instalacji elektrycznej w regulatorze. 

Szkoła we własnym zakresie przy pomocy gaśnicy ugasiła palący się regulator.  

 15 grudnia 2016 roku upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na 

dowóz uczniów niepełnosprawnych.  

Na przetarg wpłynęła jedna oferta - komisja przetargowa jest na etapie badania oferty. 

 2 grudnia 2016 r. do otwartego konkursu w programie „MALUCH plus 2017”złożono 

wniosek o zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 



trzech, tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”. Wysokość 

wnioskowanej dotacji 384 tys. zł.  

 16 grudnia 2016 roku do otwartego konkursu w programie „MALUCH plus 2017” 

złożono wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat trzech.  

Wniosek zakłada utworzenie dodatkowych 40 miejsc dla dzieci w Żłobku. Wysokość 

wnioskowanej dotacji wynosi 800 tys. zł. 

 Dbając o prawidłową realizację procesu dydaktycznego, w ostatnim okresie 

przeprowadzono konieczne zmiany w arkuszach organizacyjnych jednostek 

oświatowych (PP nr 5, PSP nr 2, PSP nr 7, ZPO w Kadłubie oraz PG nr 1). 

Zmiany dotyczą: 

‒ zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci, 

‒ zwiększenia etatu dla pracownika niepedagogicznego (pomoc w zapewnieniu opieki 

nad dzieckiem z autyzmem), 

‒ zwiększenia o 5 godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów (na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej). 

 Gmina Strzelce Opolskie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na 

zakup książek do bibliotek szkolnych, w celu wzmocnienia aktywności czytelniczej 

uczniów, przez wspieranie bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, 

w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa.  

W programie bierze udział 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja.  

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek w 2017 roku to: 72 400 

tys. zł. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy z 24 marca 2016 roku, Gmina dofinansowuje 

pracodawcom koszty kształcenia pracowników młodocianych.  

W ostatnim okresie otrzymano transzę na kwotę 134.921,35 zł. 

Od początku roku do 10 grudnia 2016 roku wydano 48 decyzji pozytywnych i jedną 

negatywną, na łączna kwotę: 331 023,55 zł.  

ROLNICTWO 
 W czwartek 24 listopada odbyła się kolejna w tym roku, cykliczna narada z sołtysami 

i kierownikami jednostek obsługujących wieś. 
Tym razem narada odbyła się w Grodzisku, gdzie zaprosił nas sołtys Jana Zielonka. 

Program narady obejmował takie zagadnienia jak: 

 aktualna sytuacja gospodarcza gminy – realizacja budżetu i ważniejszych zadań 

inwestycyjnych i remontowych, w tym w sołectwach; 

 problemy nurtujące samorządy wiejskie; 

 fundusz sołecki – realizacja zadań i wydatków w 2016 r. i zamierzenia na 2017 r.; 

 akcja zima. 

 

Pobyt w Grodzisku stanowił okazję by zobaczyć, jak wieś się rozwija.  

W prezentacji multimedialnej sołtys przedstawił dokonania ostatnich lat: budowę sali 

sportowej, rozbudowę OSP, nową świetlicę, która została otwarta 10 grudnia, nowy 

plac zabaw, zmodernizowane boisko i wiele innych zrealizowanych zadań.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
Zrealizowane w okresie międzysesyjnym zadania w zakresie zarządzania kryzysowego: 

 Realizowane były zadania modernizacyjne obiektów OSP Sucha i Strzelce Opolskie.  

Zakres prac podzielony został na etapy.  



Etap I w obydwu OSP obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 

w Strzelcach Opolskich - remont i modernizację części socjalnej i sanitarnej, natomiast 

w Suchej – wymianę 4 drzwi zewnętrznych. 

Wartość zadań:  

Strzelce Opolskie = 71.952,40 zł. 

Sucha = 26.800,00 zł. 

 Podsumowano eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

pt.: „Zapobiegajmy Pożarom”. 

Do eliminacji nadesłano aż 269 prac z 18 placówek oświatowych.  

Szczegółowa informacja nt. prac wyróżnionych na szczeblu gminnym i zakwalifikowanych 

do edycji konkursu na szczeblu powiatu dostępna jest na stronie internetowej 

www.strzelceopolskie.pl. 
 

 Ze środków zabezpieczonych na zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu 

uzupełniającego materiałów na wyposażenie gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. Zakupiono: 

- 10 zapór przeciwpowodziowych dł. 10m i śr. 40cm 

- namiot polowy 20m2 

- 2 urządzenia do napełniania worków piaskiem 

- 10 szt. plandek o wymiarach 15x20m 

- 5 taczek 

- 50 rękawic ochronnych 

- 10 namiotów ekspresowych 3x3m 

- 10 łóżek polowych 

- 10 krzeseł 

- 5 stołów 

Ogółem na w/w zakupy wydatkowana została kwota 31.653,30 zł. 

 15 grudnia w tut. Ratuszu odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Celem spotkania była ocena stanu przygotowania służb i jednostek organizacyjnych gminy 

oraz Urzędu do okresu zimowego. 

Członkowie zespołu - prezesi gminnych spółek, dyrektorzy i kierownicy jednostek 

podległych gminie zapewnili o pełnej gotowości do realizacji zadań, za które są 

odpowiedzialni. 

 16 grudnia w Grodzisku odbyła się roczna narada OSP.  

Podsumowane zostały działania podejmowane w 2016 r.  

Przyjęto również zadania na czas kampanii sprawozdawczej w OSP oraz funkcjonowania 

OSP w okresie zimy. 

SPRAWY RÓŻNE  
 Niezwykły klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oddaje zrealizowany 

w ostatnim czasie klip filmowy.  

Klip ukazujące grupę znanych mieszkańców naszej gminy w trakcie przygotowywania 

i wypieku świątecznych pierników. 

W filmie widzimy: Przewodniczącą Rady Miejskiej Gabrielę Puzik, sołtys Osieka Irenę 

Jackowską, dziennikarkę Radia Opole Agnieszkę Wawer Krajewską, nadkomisarz Jolantę 

Dec ze strzeleckiej Komendy Powiatowej Policji, burmistrza Tadeusza Goca, księdza Józefa 

Krawca, Kazimierza Łukawieckiego - byłego dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Opolu, Wojciecha Lisowskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 

Opolskich i Waldemara 

Burcka, znanego strzeleckiego fotografa. 



Króciutki filmik okraszony świetną muzyką, można oglądać za pośrednictwem miejskiej 

strony internetowej, profilu gminy na facebooku oraz na portalu YouTube. 

Od 6 grudnia klip akcji Piernikowe Serce obejrzały już 4 tysiące osób. 

Film jest wyrazem wspólnego zaangażowania w nietypową przedświąteczną akcję 

o akcencie charytatywnym.  

Upieczone pierniki wymieniane są na datki. W dniu 16 grudnia przy kawie i piernikach 

odbyło się w tut. Ratuszu spotkanie z przedsiębiorcami. 

Uzyskane datki wrzucone zostały do puszki Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.  

Cały dochód zebrany ze sprzedaży powstałych podczas akcji pierniczków zasili konto 

Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Placówka wprawdzie mieści się w stolicy 

województwa, ale z racji jej regionalnego zasięgu działania niejednokrotnie zdarza się, że 

pod jej opiekę trafiają także dzieci z naszej gminy.  

 17 grudnia ulicami Strzelec Opolskich przeprowadzony został XXVII Strzelecki Bieg 

Uliczny im. E. Ferta (na dystansie 15 km). 

Bieg Uliczny im. E. Ferta zorganizowany przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu 

Miejskiego zgromadził na starcie aż 632 zawodników. 

Start do biegu głównego na dystansie 15 km poprzedził XI Bieg VIP-ów, w którym udział 

wzięli Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, V-ce Burmistrz Józef Kampa, Radni Rady 

Miejskiej: Pani Danuta Foryt, Pani Irena Kaczmarek oraz Pan Henryk Rudner jak również 

Przewodniczący Sekcji Regionalnej ZSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Piotr Pakosz, 

Dyrektor GZOiW Marek Życzyński, Dyrektor MOS Strzelce Opolskie Andrzej Damaszek, 

Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” Andrzej Wróbel, kierownik Referatu 

Sportu i Rekreacji Dariusz Bolechowski, przedstawiciel PPO Strzelce Opolskie Laura 

Adamska oraz przedstawiciel sklepu medycznego OrtoActiv Tomasz Janta. 

Bieg ukończyło 604 zawodników. 

Najlepszym zawodnikiem został Pan Dawid Malina z Rybnika, pokonując trasę 15km w czasie 

47min 46sek, wśród kobiet najlepsza okazała się Pani Ewa Kucharska 55min 16sek. 

Najlepszym zawodnikiem Opolszczyzny został Pan Krzysztof Pachuta z Opola zaś najlepszą 

zawodniczką Gminy Strzelce Opolskie została Pani Aleksandra Pawlak ze Strzelec Opolskich. 

W biegu wystartowało 9 zawodników z zagranicy:  

 6 zawodników z Ukrainy w tym 5 gości z miasta partnerskiego Tyśmienica,  

 2 Niemców  

 1 Czech.  

Najlepszym zawodnikiem zagranicznym została Pani Olga Kazimierowa z Ukrainy. 

Najstarszym uczestnikiem biegu został pan Tadeusz Gąszczak z Gliwic (1937 r.) zaś najstarszą 

uczestniczką Pani Janina Rosińska z Pabianic (1936 r.). 

 

Dekoracja zwycięzców odbyła się w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej. Poza klasyfikacją 

generalną w 6 kategoriach wiekowych, kobiety i mężczyzn - mieszkańców Gminy Strzelce 

Opolskie nagrodzono w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.  

V-ce Burmistrz Józef Kampa wręczył Puchar dla Reprezentacji Miasta Partnerskiego 

Tyśmienica za udział w biegu.  

Nagrodzono również wszystkich zawodników niepełnosprawnych. 

Na zakończenie rozlosowano 27 nagród wśród wszystkich zawodników biegu. 

 Od 6 grudnia, drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Strzelce 

Opolskie posiada instruktora ratownictwa wodnego. 

Podczas spotkania w strzeleckim Urzędzie Miejskim, Prezes Oddziału Rejonowego WOPR 

w Kędzierzynie Koźlu Stanisław Wolkiewicz wręczył Pawłowi Białasowi - nowemu 

instruktorowi WOPR w naszej gminie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktora 

ratownictwa wodnego. 



 W związku z przypadającym w br. jubileuszem 5-lecia działalności Centrum Rekreacji 

Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich, Zarządzeniem Nr 257/2016 

Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 grudnia 2016 r. cena biletu indywidualnego 

ustalona została na kwotę 6 zł za godzinę. 

 W dniach: 24, 25, 30, 31 grudnia 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r. zwiedzanie wieży 

strzeleckiego ratusza nie będzie możliwe.  

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w innych terminach. 

W pozostałych terminach godziny otwarcia wieży określa Zarządzenie Nr I/34/2010 

Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 czerwca 2010 roku.  

 Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 Napływają do nas życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Nowego Roku 2017. Życzenia przesłali m.in.: 

 Senator RP Grzegorz Peczkis 

 Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 

 Samorząd Województwa Opolskiego  

 Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej 

 Prezydent Opola  

 Starostwa i Zarząd Powiatu Strzeleckiego  

 Burmistrz miasta Lippstadt; 

 Władze partnerskiego miasta Holice (Czechy) 

 Władze partnerskiego miasta Soest 

 Burmistrz Medzewa 

 Burmistrz Leśnicy 

 Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Zawadzkiego 

 Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Zdzieszowic 

 Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Gogolina 

 Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Ujazdu  

 Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Jemielnicy 

 Burmistrz Krapkowic 

 Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Toszka 

 Prezes Zarządu PKS S.A. w Strzelcach Opolskich 

 Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich. 

 Grudzień to tradycyjnie czas spotkań wigilijnych, organizowanych przez różne 

środowiska - szkoły, stowarzyszenia, kluby, placówki oświatowe itp. Wszystkie 

wyjątkowe, wzruszające, przypominające o tym, że przed nami najbardziej rodzinne ze świąt 

- Święta Bożego Narodzenia.  

Spotkania wigilijne zorganizowali/organizują m.in.: 

04.12.2016 Impreza Kulturalna pod patronatem Starosty Strzeleckiego 

„Mikołajki 2016”. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej „OGNIK”. 

14.12.2016 Uroczyste spotkanie opłatkowe organizowane przez Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło „Osiedle”  

15.12.2016 Uroczysty opłatek wigilijny – spotkanie organizowane przez Zarząd 

Związku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich. 

15.12.2016 Uroczyste Spotkanie Wigilijne ze społecznością Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich 

15.12.2016 Spotkanie Wigilijne organizowane przez Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Koło Miasto  



17.12.2016 Spotkanie Opłatkowe w sołectwie Sucha. 

Organizatorzy – Sołtys, Rada Sołecka oraz ks. Proboszcz Norbert Nocoń. 

20.12.2016 Uroczysta Wigilia organizowana przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Strzelcach Opolskich  

22.12.2016 Uroczyste spotkanie przedświąteczne w Strzeleckim Klubie 

Abstynenta. 

KULTURA 
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/IMPREZY KULTURALNE 

 

30.11.2016 Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Tomczyszyn (Kawiarenka 

Cafe@Kultura) 

3.12.2016 II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe” –koncert 

- Gadt/Chojnacki/Gradziuk - Renaissance (Kawiarenka C@fe Kultura) 

4.12.2016 „Mikołajkowe poszukiwania” – spektakl teatralny dla dzieci 

w wykonaniu „Duo-Fix”  (Sala Widowiskowa) 

8.12.2016 Mikołaj w bibliotece (Biblioteka Publiczna Oddz. Dla Dzieci) 

8.12.2016 „Ma Ba So” - Funky Jazz Trio – Maseli, Barański, Soltis - koncert  

(Kawiarenka C@fe Kultura) 

9.12.2016 „Pociąg ze Lwowa” – Prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego (Sala 

Widowiskowa) 

11.12.2016 Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Madagaskar 3” 
(Kawiarenka C@fe Kultura) 

17.12.2016 II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe” Szymon 

Mika Trio – koncert (Kawiarenka C@fe Kultura) 

18.12.2016 Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Disco Robaczki” 
(Kawiarenka C@fe Kultura) 

 W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

22.12.2016 „Magia Świąt ” - koncert sekcji wokalnej „Singing” SOK pod dyrekcją 

Katarzyny „Pumy” Piaseckiej (Sala Widowiskowa). 

31.12.2016 Koncert Sylwestrowy” w wyk. Kameralistów Orkiestry im. 

Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg i solistów.(Sala Widowiskowa) 

25.11. 2016 

–  

21.01.2017 

17 Wystawa Poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
(Kawiarenka C@fe Kultura) 

9.12.2016 

 –  

21.01. 2017  

Wystawa rysunków osadzonych ZK nr 2 pt. „Idźcie i głoście radość 

światu” 

 

INNE WYDARZENIA 
24.11.2016 Wręczenie nagród „Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2016” (Opole, 

Filharmonia Opolska). 

25.11.2016 Spotkanie z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi. 

W Dniu Honorowego Krwiodawstwa, na zaproszenie prezesa Strzeleckiego 

Klubu HDK PCK Edwarda Podgajnego odbyło się spotkanie 

z krwiodawcami.  

Na spotkaniu podziękowano honorowym dawcom krwi, wręczono również 

odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.  

Święto krwiodawców było okazją, by podsumować konkurs plastyczny 

skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. ,,Krew 

darem życia - Ty też możesz uratować komuś życie".  



26.11.2016 Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich 

(Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich) 

28.11.2016 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (Urząd Miasta Kędzierzyn-

Koźle). 

28.11.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kana-lizacji 

Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

 rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za 10 

miesięcy; 

 rozpatrzenie informacji o planie gospodarczo-finansowym na rok 

2017 – główne założenia. 

28.11.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

 ocenę realizacji zadań ZHK; 

 informację nt. stanu przygotowań do akcji ZIMA; 

 omówienie wyników finansowych za styczeń-październik 2016 r.; 

 informację Zarządu za okres październik-listopad 2016 r. 

28.11.2016 Złota Setka (Opole, Politechnika Opolska) 

Złota setka, czyli ranking firm województwa opolskiego - pod takim hasłem 

16 grudnia br. w auli Politechniki Opolskiej odbyła się gala, na której 

przedstawione zostały jako Filary Regionu oraz Finansowe Tygrysy Regionu 

najlepsze przedsiębiorstwa Opolszczyzny. 

 

01.12.2016 IX Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole). 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:  

 podsumowanie 

a) realizacji uchwały Nr IV/19/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 

Opolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie utworzenia V 

Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskie 

b) wyniku przeprowadzonego przez Gminę Strzelce Opolskie przetargu 

pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2017 r. Odbiorcom Końcowym V 

Grupy Zakupowej Związku Gmina Śląska Opolskiego „ i wdrożenia 

Umowy Generalnej nr 2/I/ZP/2016 zawartej w dniu 2 sierpnia 2016 r. 

w Strzelcach Opolskie pomiędzy Odbiorcami Końcowymi, w imieniu 

których działa na podstawie posiadanych pełnomocnictw Gmina 

Strzelce Opolskie a TAURON Sprzedaż SP z .o.o. z siedzibą 

w Krakowie; 

 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia VI Grupy Zakupowej Związku 

Gmin Śląska Opolskiego z Gminą Strzelce Opolskie, jako wiodącą 

 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego na 

rok 2017; 

 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku 

Gmina Śląska Opolskiego na lata 2017-2020; 

 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Związku Gmin Śląska 

Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 



04.12.2016 Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców (Hala Sportowa 

przy PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich) 

 

 

06.12.2016 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SWiK Sp. z o.o. z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich podjęło Uchwałę Nr 01/XII/2016 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 66.680.350 zł do 

kwoty 67.679.700 zł tj. o kwotę 999.350 zł, poprzez utworzenie 1.817 

nowych udziałów, wartości po 550 złotych każdy i objęcia udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym przez jej dotychczasowego 

Wspólnika – Gminę Strzelce Opolskie oraz rezygnacji z objęcia nowych 

udziałów przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Jemielnica.  

07.12.2016 Podsumowanie konkursu Najaktywniejszy Lider społeczności Wiejskiej 
(Łosiów) 

08.12.2016 Przyznanie nagród Mosty Dialogu (Góra Św. Anny) 

13.12.2016 35. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 

Wraz z wiceburmistrzem Józefem Kampą w imieniu Gminy Strzelce 

Opolskie zapaliliśmy znicze pod pomnikiem poświęconym ofiarom wojen 

i przemocy oraz pod pomnikiem kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego 

Popiełuszko. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

28.12.2016 Jubileusz 10-lecia z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Centrum Konferencyjne Górażdże) 

 

 Dostojne jubileusze urodzin obchodziło w ostatnim czasie 2 mieszkańców naszej 

gminy: 

 95 urodziny świętował p. Ryszard Jendrzejek z sołectwa Adamowice; 

 jubileusz 90.-lecia urodzin obchodził p. Rudolf Rzitki, mieszkaniec Rożniątowa. 


