
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 
(26 maja – 16 czerwca 2021r.) 

 

FINANSE  
 

 
 
 

➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od 26 maja wydane 
zostały 3 Zarządzenia finansowe:  

 
1) Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                     

27  maja 2021 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu 
gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2021. 

 
Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany stanowią konsekwencję 
Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z  dnia 26 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z  dnia  22 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 
 

Zarządzenie obejmuje:  
➢ zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie  

na rok 2021, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 4 stycznia 2021 r., w szczegółowości dochodów 
i  wydatków budżetowych,  z podziałem na poszczególne jednostki; 
 

➢ zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich i w planach finansowych pozostałych jednostek 
budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2021. 

 
 

2) Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
27  maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 
gminy  na 2021 rok. 
 
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na ogólną 
kwotę 11.350,01 zł.  
Największe kwotowo zmiany w planie wydatków dotyczą działów: 
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
Przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.300,00 zł  dokonane 
zostały na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa – związane są                       
z koniecznością przeprowadzenia prac melioracyjnych na rowie 



gminnym (środki na ten cel przesunięte zostały z oszczędności w puli 
przeznaczonej na nagrody za udział w konkursach rolniczych).  
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA  
     Zmiana w planie wydatków dokonana została na wniosek Kierownika 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych. 
Zwiększenie o 3.000,00 zł planu wydatków w Dz. 851 - 
Ochrona  Zdrowia, § 85195 - Pozostała działalność (tj. Fundusz 
Przeciwdziałania Covid-19) niezbędne było w związku                                        
ze zwiększeniem liczby osób mających trudności w dotarciu                         
do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz związaną z tym 
koniecznością zapewnienia transportu. 
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
     Wprowadzona na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska zmiana w planie wydatków 
dot.  kwoty 4.000,00  zł. 
Powyższe pozwoli na kompleksową wymianę starych, zniszczonych 
ławek w małej części zabytkowego parku. 

3) Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia                          
7 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku 
ze  zmianą dotacji celowych. 
 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 
401.528,05zł, co stanowi skutek przyznanych gminie dotacji: 
 

KWOTA 

DOTACJI  

(PLN) 

PRZEZNACZENIE  

92.160,00  
 
 
 

środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji 
zadań, o których mowa w ustawie z dnia  
4 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+2021”. 
 

309.368,05 
 
 
 

środki przeznaczone na wyposażenie szkół                                            
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27  października 2017 r.  o finansowaniu zadań 
oświatowych. 
 

401.528,05 

 

OGÓŁEM  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 



 
 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM  
W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

07.06.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, na których 
powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie 
Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również 
zagospodarowanie zebranych odpadów, zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami prawa.  

Do przetargu przystąpiła spółka Naprzód Sp. z o. o. 
Rydułtowy, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 
7.107.544,80 zł.  
Procedura w realizacji.  

01.07.2021  Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku Odbiorcom 
Końcowym X Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego.  
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 roku, 
Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu 
i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. 
Prawo Energetyczne. 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii 
elektrycznej 367 odbiorcom końcowym w okresie nie 
dłuższym niż od 1  stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w ilości 
zgodnej z  rzeczywistym zapotrzebowaniem.  
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5.568, 
natomiast łączne prognozowane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych 
zamówieniem wynosi ok. 62,8 GWh, przy sumarycznej mocy 
umownej wynoszącej ok. 361 MW. 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PODSTAWOWYM 
 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 
 

05.05.2021  Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej 
w Strzelcach  Opolskich. 



Zakres zamówienia: ułożenie 220 m2 nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z podbudową, krawężników i „ścieku 
przykrawężnikowego”, przebudowa zjazdu do posesji 
oraz  wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej 
(zarurowania istniejącego rowu) i przebudowa odcinka 
istniejącego. 
W postępowaniu uczestniczyło 6 firm: 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga (Jaryszów) 218 940,00 zł; 
2. K+D Budownictwo Sp. z o. o. (K-Koźle) 222 065,63 zł; 
3. GABART S.C. Artur Hurek, Regina Hurek (Izbicko) 

205 714,55 zł; 
4. KS BUD Sp. z o. o. (Opole) 207 691,66 zł; 
5. P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk (Truskolasy) 

204 048,88  zł; 
6. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika (Boronów) 189 990,83 zł. 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 189 990,83 zł złożyła firma 
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika.  
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 4 czerwca 
podpisana została umowa z wybranym wykonawcą. 

25.06.2021 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie 
Strzelce  Opolskie – remont zabytkowej bramy zamkowej                                 
w  Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian, naprawę spękań 
muru, renowację cokołu, tynków wraz z profilami ciągnionymi, 
wykonanie obróbek blacharskich i pokrycia zadaszenia bramy, 
konserwację rzeźb oraz roboty elektryczne (iluminacja bramy) 

W PRZYGOTOWANIU: 
 

 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie 
Strzelce Opolskie – Brzezina. 
Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu 
asfaltowego wraz z 7 zatokami mijankowymi, wykonanie                      
po obu stronach jezdni poboczy o szerokości 0,5 m, 
umocnionych kruszywem łamanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INWESTYCJE  
 

ZADANIA W REALIZACJI  
 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wykonawcą prac związanych                     
z wymianą lub naprawą oznakowania pionowego jest Spółka Strzeleckie 
Wodociągi i Kanalizacja ze Strzelec Opolskich.  
Zadanie realizowane jest w miarę występujących potrzeb.  
Wysokość zabezpieczonych środków na wykonanie zadania wynosi                      
40 000 złotych. 

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

• „Poprawa odwodnienia ul. 1 Maja w Szymiszowie Osiedlu” – w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.  
Projekt za kwotę 5 166 zł wykonuje Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław 
Brzeziński z Opola. 

• „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa – ul. Różanej 
w Suchej” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowanie jest w ramach funduszu sołeckiego.  
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w wysokości 3 997,50 zł 
złożyło „Biuro Inżynierskie Marcin Smardz” z Opola. 

• „Poprawa stanu melioracji w sołectwie Adamowice” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego.  
Zakres przewidzianych do wykonanie robót obejmuje odmulenie                          
oraz umocnienie połówkami żerdzi brzegów rowu na długości ok. 150mb                         
w obrębie ul. 1-ga Maja w sołectwie Adamowice.  
Zadanie zrealizuje firma P.T.H.U. „DAVid” Dawid Deja z Osieka.  
Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na wykonanie zadania 
wynosi 25 000 złotych. 

• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” - wyłoniono wykonawcę robót                
tj. Usługi Malarskie Dariusz Bronder z Antoniowa.  
Na realizację zadania zabezpieczono 60 000 złotych. 

• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – 
przygotowanie obiektu do sezonu” - wyłoniono wykonawcę robót tj. Firmę 
Remontowo-Budowlaną Tomasz Ploch z Jemielnicy.  
Wartość zaplanowanych do wykonania robót wynosi 49 815,00zł.  

• „Naprawa umocnienia nasypu drogi gminnej ul. Jemielnickiej                          
w Rozmierzy” – wykonawcą zadania jest P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek 
z Suchej.  
Wartość zadania została ustalona na 16 450 złotych. 

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



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

jezdnej) z wydzieleniem części ulicy na potrzeby ogródków letnich, 
kawiarni; 

c) nasycenie terenu wokół placu zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu 
alei platanów oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc 
parkingowych; 

d) nawiązanie w aranżacji placu do patrona – Stefana Żeromskiego, poprzez 
wykonanie przeszklonych instalacji w formie szklanych domów 
(„Przedwiośnie”), strugi wodnej („Wierna rzeka”) oraz wykonanie ich 
iluminacji oraz iluminacji pomnika; 

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

f) wymiana nawierzchni placu, w tym nawierzchni przylegających ulic 
i chodników; 

g) wymiana oświetlenia placu, przylegających ulic oraz wykonanie iluminacji 
wybranych elementów zagospodarowania; wykonanie monitoringu. 
 

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

Wykonano chodnik i nawierzchnię oraz miejsca postojowe                                
na przedłużeniu ul. Ks. Wajdy. Trwa wykonywanie przejść dla pieszych 
na tym odcinku, miejsc postojowych na przedłużeniu ul. Chopina.  
Prowadzone są także roboty z zakresu układania sieci elektrycznej                    
na potrzeby zasilania oświetlenia płyty placu. 
 

• „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich” – 
wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” 
Arkadiusz Mika z Boronowa. Wartość zamówienia wynosi 189 990,83 zł. 

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

PUKIM) – na obiekt biurowy, 
b) przebudowę budynku B na lokal gastronomiczny, 
w zakresie robót ogólnobudowlanych, branży instalacyjnej (wod-kan, 
klimatyzacja, wentylacja, c.o., gaz) a także elektrycznej i niskoprądowej. 
Aktualnie prowadzone są roboty związane z układaniem pokrycia 
dachu. Wykonano także rozbiórki ścianek na piętrze, wykopy pod 
fundamenty ścian i słupów na parterze budynków. 



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

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Plac Targowy 
z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie zadania w wysokości 3 075,00 zł 
złożył Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński z Zdzieszowic. 

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Klonowej                    
z ulicą Ogrodową w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie zadania w wysokości 3 075,00 zł 
złożył Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic. 

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

• „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą 
zadania jest firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 360 000 złotych.  
 

Wykonano remonty cząstkowe na ulicach Strzelców Bytomskich, 
Sosnowej, Brzozowej, Piłsudskiego, M. Prawego, Budowlanych, 
W.  Świerzego, Prusa, Struga, Kazimierza Wielkiego, Moniuszki, 
Klonowej, Rynek, Pobożnego, Agatowej, Fabrycznej, Wyszyńskiego, 
Brzozowej w Strzelcach Opolskich obejmujące swym zakresem 
1 268  m2. 
Wykonywane są także remonty dróg metodą „Patcher” w sołectwach 
Dziewkowice, Warmątowice, Rożniątów. 

• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest PHU Beniamin Hurek z Suchej 
– wartość udzielonego zamówienia wynosi 20 000 zł.  

• „Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Marka 
Prawego 21 w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą zadania będzie Firma 
Ogólnobudowlana Klaudii Moj z Błotnicy Strzeleckiej.  
Umowna wartość robót wyniesie 54 500 zł. 

• „Poprawa odwodnienia ul. Mostowej” – zadanie w ramach funduszu 
sołeckiego zrealizuje firma „AGROTECH” Roman Cytera 
ze  Strzelec  Opolskich.  
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 21 580,00 zł. 

 
ZADANIA ZAKOŃCZONE 

• „Remont wiat przystankowych – dwóch wiat w Szczepanku” – 
wykonawcą zadania była firma Zakład Murarsko- Płytkarski Kalla Piotr                        
z Piotrówki.  
W ramach zadania naprawiono dwie zdewastowane wiaty przystankowe 
za  kwotę 4 000,00zł.  
 
 



 
• „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - 

opracowanie dokumentacji projektowej” – umowna wartość zadania 
wyniosła 98 400,00 zł.  
Autorem opracowania jest firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton 
z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.  

• „Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich                           
w Strzelcach Opolskich” – w ramach zadania powstały trzy punkty świetlne. 
Wykonawcą robót była firma „El-Seco” Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.  
Wartość robót wyniosła 18 081 złotych. 

• „Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika w Szczepanku” – zadanie 
zrealizowała w ramach funduszu sołeckiego firma El-Seco Sp. z o.o. 
ze Strzelec Opolskich. 
Zakres wykonanych robót obejmuje jeden punkt świetlny.  
Wartość zadania wyniosła 5 043 zł. 

• „Budowa oświetlenia ulicy Stawowej w Grodzisku” – kontynuacja zadania 
z roku 2018, w zakresie którego wykonano linię kablową oświetleniową                     
wraz z trzema ledowymi punktami świetlnymi.  
Zadanie wykonała firma Elektrycy A. A. Derner z siedzibą w Lublińcu                         
za kwotę 18 421,39 zł. 

 
 

 

FUNDUSZE POMOCOWE 
 

 

➢ Gminie Strzelce Opolskie przyznane zostało wsparcie finansowe  
na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej 
w  Dziewkowicach”.  
Koszt całkowity inwestycji to 227 465,20 zł, w tym przyznane wsparcie 
w  wysokości 144 736,00zł. 

 
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego PROW na lata 2014-2020.  

➢ W związku z zatwierdzeniem Listy zmienionej nr 1 zadań gminnych                           
i powiatowych województwa opolskiego dofinansowanych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Strzelce Opolskie otrzymała informację 
o przyznaniu dofinansowania na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa 
ul. Zamkowej w Kadłubie”. 
Całkowity koszt inwestycji to 1 925 550,00 zł, w tym dofinansowanie                  
w kwocie 1 155 330,00 zł.  

 

 

 

 

 

 



 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
TERMIN  

PRZETARGU  

 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

31.05.2021 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 1                                
(o pow. 13,58m²), położonego w Strzelcach Opolskich 
przy  ul.  Dąbrowskiego. 
Sprzedaż obiektu nastąpi wraz z udziałem 138/10.000 części 
działek nr nr 1831/4, 1831/5, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9, 
1831/10 i 1831/11 z mapy 8 o łącznej pow. 0,1619 ha. 
Przetarg ograniczony był do właścicieli lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 1 w  Strzelcach Op.  
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej 
w  Strzelcach Op. z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie 
określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania 
i  wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 
czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy 
Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu 
gminy, z późn. zm., garaże położone na  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno-
usługowym, mogą być sprzedawane wyłącznie na rzecz 
właścicieli lokali mieszkalnych i  użytkowych znajdujących 
się w tych budynkach.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT 
na  podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku 
od towarów i usług.  
Do przetargu, jako osoba uprawniona przystąpiła mieszkanka, 
która uznana została za nabywcę nieruchomości objętej 
przetargiem, za cenę 16.200 zł.  

PRZETARGI OGŁOSZONE  
 

19.07.2021 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie 
ul. Dworcowej. 
 

LP NR DZIAŁKI 
Z MAPY 

POW. CENA 
WYWOŁAWCZA 

1 253/1 z mapy 2 0,1435ha 
 

55.000 zł +23% Vat 

2 253/5 z mapy 2 0,1424ha 
 

55.000 zł +23% Vat 

 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 
wsi Błotnica Strzelecka” działka nr 253/1 znajduje się na terenie 



przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
a działka nr 253/5 znajduje się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkalno-usługową.  

21.07.2021 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 
gminnych położonych w Strzelcach Opolskich pomiędzy 
ulicami Nowowiejską i Pogodną.  

 
LP NR DZIAŁKI 

Z MAPY 
POW. CENA  

WYWOŁAWCZA 

1. 5182/2 z mapy 1 
 

0,1000 ha 100.000 zł + 23% Vat 

2. 5182/4 z mapy 1 
 

0,1000 ha 100.000 zł +23% Vat 

3. 5182/5 z mapy 1 
 

0,0961 ha   95.000 zł +  23% Vat 

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

PRZETARGI NA NAJEM GARAŻY  
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

27.05.2021 IV ustny przetarg nieograniczony na najem garażu 
(o  pow.  użytkowej 21,82m2) położonego 
w  Strzelcach  Opolskich przy ul. B. Chrobrego 3A.  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² 
powierzchni użytkowej garażu wynosiła 5,50zł + 23% 
VAT. Z uwagi na brak zainteresowanych najmem obiektu, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  
Wobec braku zainteresowania garażem, rozważa się 
wykorzystanie obiektu dla potrzeb gminy. 

 
 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

 

➢ 28 maja zatwierdzona została lista wnioskodawców uprawnionych 
do  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy 
Strzelce Opolskie w I półroczu 2021 r. 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 163 złożone 
i  uaktualnione do dnia 31  marca 2021 r. wnioski o najem mieszkania, 
z  czego: 
- 13 z pierwszeństwem do lokalu mieszkalnego; 
- 14 z pierwszeństwem do najmu socjalnego lokalu; 
- 94 bez pierwszeństwa do lokalu mieszkalnego; 
- 42 o zamianę mieszkania komunalnego. 



 
Zgodnie z obowiązującą w gminie procedurą wnioski analizowane były                 
przez Komisję Mieszkaniową. Przy  wyborze wnioskodawców, oprócz 
wymogów Uchwały Rady Miejskiej w  sprawie wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie 
uwzględniono dodatkowe aspekty tj. sytuacja rodzinna wnioskodawców, czas 
oczekiwania na mieszkanie, liczba wolnych lokali, powierzchnia i ich stan 
techniczny.  
Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka 
Pomocy Społecznej i GZMK wskazała siedmioro wnioskodawców, 
którzy ujęci zostali na projekcie listy. 
W okresie 1 - 14 maja 2021 r. projekt listy podany był do publicznej 
wiadomości (zgodnie z wymogiem wynikającym z Uchwały 
Nr  XXXIV/284/2021 Rady  Miejskiej w  Strzelcach Opolskich z dnia  
14  kwietnia 2021 r. o  zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie). W tym czasie 
nie  wpłynęły żadne pisemne uwagi i  zastrzeżenia dotyczące 
przedmiotowej listy.  

Mając na uwadze powyższe dokonałem zatwierdzenia listy w wersji 
zgodnej z  jej  wcześniejszym projektem. 
Lokale mieszkalne dla dwóch wytypowanych wnioskodawców są 
już  uwolnione i gotowe do  zasiedlenia. Natomiast pozostałe lokale 
wskazane zostaną po uprzednim zakończeniu  w nich prac remontowych.  

 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

 
➢ Zarząd Powiatu Strzeleckiego w dniu 28 maja 2021r. zwrócił się 

z  propozycją zmiany kategorii dróg publicznych na terenie miasta 
Strzelce Opolskie poprzez: 
✓ zaliczenie dróg gminnych: ul. Jordanowskiej i ul. B. Chrobrego 

do  kategorii dróg powiatowych; 
✓ zaliczenie drogi powiatowej ul. Nowowiejskiej do kategorii drogi 

gminnej. 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego uzasadnia zmianę kategorii dróg gminnych 
koniecznością wykonania rewitalizacji tych ulic z nadaniem im szczególnej 
formy architektonicznej. 
Obecnie analizowane są możliwości formalno-prawne zmiany kategorii 
ww.  dróg. 
 

 

 

INICJATYWY GOSPODARCZE  
 

 
➢ W pierwszy czerwcowy weekend (5 i 6 czerwca) w Strzelcach Opolskich 

i okolicy odbywał się 52. Rajd Festiwalowy. Park serwisowy oraz start i 
meta rajdu znajdowały się na targowisku miejskim, a w nowootwartym 



budynku biblioteki publicznej przy ul. M. Prawego ulokowano biuro rajdu i 
centrum łączności radiowej.  

W rajdzie uczestniczyło 76 ekip, które  rywalizowały w sobotę 
na  odcinku specjalnym w Opolu oraz w niedzielę na sześciu odcinkach 
w  okolicach  Góry św. Anny.  
Zwycięzcami klasyfikacji ogólnej rajdu zostali Artur Równiatka i Wojciech 
Habuda z Automobilklubu Królewskiego z Warszawy, jadący samochodem 
Mitsubishi Lancer.   
Rajd Festiwalowy był jednocześnie pierwszą rundą mistrzostw Śląska 
oraz pucharu Śląska. 
Impreza zorganizowana została przez Automobilklub Opolski.  
 

➢ W dniach 2-4 lipca w Małym Parku odbędzie się Zlot Food Trucków. 
  
Imprezę organizuje, podobnie jak w latach poprzednich, krakowska 
grupa „Food Fest” – przy współpracy Urzędu Miejskiego.  
Imprezą towarzyszącą Zlotowi będzie Festiwal Kolorów.  
 

Ponadto na przełomie czerwca i lipca planujemy przyjazd do parku 
wesołego miasteczka.  
Obydwa wymienione wydarzenia odbędą się w aktualnym reżimie sanitarnym; 
Gmina nie poniesie żadnych kosztów ich organizacji. 
 

 

ROLNICTWO 
 
➢ Trwa procedura wyboru wykonawców i zlecenia dostaw dla zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach tegorocznej Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej: 

 
✓ zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niwki; 
✓ zamówiono sprzęt ogrodniczy dla sołectwa Adamowice, a także tablicę 

edukacyjną dla Kadłuba-Wsi 
✓ trwają ustalenia w sprawie remontu Izby Tradycji Lotniczych w Ligocie 

Dolnej, prac na placu zabaw w Kalinowicach oraz montażu oświetlenia 
solarnego przy skwerze w sołectwie Brzezina. 

➢ Na przełomie maja i czerwca wpłynęły pisma w sprawie rezygnacji                               
z pełnionych funkcji: 
✓ rezygnację z członkostwa w radzie sołeckiej Kalinowa złożyli 

wszyscy jej członkowie - zgodnie ze statutem sołectwa konieczne 
będzie zwołanie zebrania wyborczego w celu wybrania nowych członków 
rady.  

✓ wpłynęło pismo Pani sołtys Szczepanka w sprawie rezygnacji                                           
z pełnienia funkcji - i w tym przypadku również konieczne będzie 
przeprowadzenie wyborów.  

W obydwu ww. sprawach podjęto rozmowy i wciąż jest możliwe 
wycofanie złożonych rezygnacji. 
 
 
 



➢ Z początkiem czerwca, podobnie jak w roku ubiegłym, na dębach                        
w Grodzisku zaobserwowano występowanie larw kuprówki rudnicy, 
motyla średniej wielkości o rozpiętości skrzydeł do 4 cm.  
Obecnie jest w stadium żerującej gąsienicy na rozwijających się liściach 
dębu, a następnie innych roślin.  
Dla ludzi niebezpieczne są włoski pokrywające ciało gąsienicy. Mają one silne 
działanie alergiczne powodujące obrzęki i podrażnienia skóry wrażliwych 
osób.  
Larwy zaobserwowano na dębach przy ul. Leśnej oraz przy drodze 
transportu rolnego wzdłuż ul. Głównej w stronę ul. Powstańców Śl.  
Skala występowania nie jest jednak zbyt duża w obecnej fazie, mimo 
tego podjęto decyzję o zastosowaniu oprysku środkiem owadobójczym. 
Zabiegi zostały już wykonane i czekamy na ich efekty.  
Warto w tym miejscu wspomnieć, że pomocne w ograniczaniu szkodnika są 
ptaki owadożerne np. sikorki. Od zeszłego roku na dębach w Grodzisku wiszą 
budki lęgowe, w których mogą zadomawiać się sikorki i liczymy na efekty ich 
obecności w przyszłości, czyli ograniczanie liczebności kuprówki.  

 
Na terenach gminnych w Rozmierce zaobserwowano natomiast 

występowanie larw namiotnika trzmieliniaczka.  
Gąsienice namiotników tworzą na roślinach gęste, pajęczynowate oprzędy 
w kształcie namiotów. Kiedy liczebność owadów jest duża, sieci mogą niemal 
całkowicie pokryć roślinę.  
W ramach zwalczania szkodnika dokonano wycinki zaatakowanych 
krzewów. 

 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  
 
 
➢ 28 maja w Rozmierzy odbyła się narada OSP połączona z Plenarnym 

Posiedzeniem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.  
Tematyka narady, w której wzięli udział Prezesi OSP oraz Komendant 
Powiatowy PSP bryg. Damian Glik obejmowała sprawy bieżące, kampanię 
sprawozdawczo-wyborczą w OSP oraz konsultacje projektu ustawy o OSP.  
(w wielu kwestiach projekt ustawy o OSP oceniony został negatywnie).  

 

➢ 30 maja (o godz. 17:00) pod arkadami Ratusza zorganizowany został 
Koncert Majowy w wykonaniu Orkiestry Strażackiej.  

➢ Kontynuowane są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP.  
 

Zebrania takie odbyły się już w Kalinowicach, Szymiszowie, 
Rożniątowie, Strzelcach Opolskich, Kadłubie, Warmątowicach                                
i Grodzisku.  
Ustępujące Zarządy otrzymały jednogłośne absolutoria z działalności 
za  2020r. i 5-letni okres kadencji.  
Wybrano nowe Zarządy, do których - poza nielicznymi zmianami - 
w  większości ponownie wybrane zostały dotychczasowe składy osobowe.  

➢ Zakończono akcję dystrybucji maseczek ochronnych otrzymanych    
od  Wojewody Opolskiego (121.200 szt.).  



(Mimo próśb, jak do tej pory, maseczek nie odebrała część sołectw: Brzezina, 
Dziewkowice, Kalinów, Osiek, Rożniątów, Sucha, Szczepanek, 
Warmątowice, Adamowice, Farska Kolonia, Mokre Łany i Nowa Wieś). 

➢ 8 czerwca przekazany został plac budowy dla firmy Marwent II Spółka                
z o.o Sp. Komandytowa ze Świerklańca, która będzie realizowała 
zadanie pn. „Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku 
remizy OSP Kadłub”.  

➢ W dniu 13 czerwca br. zorganizowano dla 25 członków OSP 
recertyfikację Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.  
Przeszkolenie, a tym samym potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień jest 
gwarantem udzielenia pomocy mieszkańcom w sytuacji zagrażającej życiu. 
Koszt szkolenia wraz z egzaminami to kwota 230 zł od osoby. 
Kurs przeprowadziła kadra Ośrodka Szkolenia Strażak z Turawy. 

➢ 19 czerwca odbędą się obchody jubileuszu 100-lecia jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozmierce. 
W trakcie jubileuszowych uroczystości planowane jest wręczenie nagród                     
i dyplomów dla laureatów eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego 
Strażackiego Konkursu Plastycznego.  

 

POMOC SPOŁECZNA 
 

 
➢ 1 czerwca br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla programu 

500+, który potrwa do 31 maja 2022 r.  
Dotychczas wpłynęły 2.743 wnioski; na ich podstawie wydane zostały 
2.653 informacje o przyznaniu świadczenia.  
Świadczenia 500+ są przyznane dla 4.117 dzieci.  
Prognozuje się, że docelowo świadczenia będą wypłacane dla około 
4.500 – 4.600 dzieci (na koniec poprzedniego okresu, tj. 31.05.2021 
pomocą było objętych 4.597 dzieci). 

➢ Z dniem 1 maja Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację  
„Lokalnego Programu Wsparcia Systemu Pomocy Społecznej - 
Wspieranie osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną 
możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy, 
w  ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi”. 
Dotychczas zostało przyjętych 81 wniosków o pomoc. Wszystkim 
wnioskodawcom tę pomoc przyznano. 

 
➢ Od 10 czerwca br. - po okresie zawieszenia z powodu pandemii 

koronowirusa - wznowiona została działalność Klubu Senior+. 
 
➢ Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację rządowego 

programu „Wspieraj Seniora”, który zakłada pomoc w dostarczeniu 
niezbędnych produktów do mieszkania seniora oraz programu usług 
świadczonych przez Marszałkowskich Kurierów Społecznych. 

 
 

 



SPRAWY ROŻNE  
 
 

➢ Rozstrzygnięty został nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych 
na  dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów 
działkowych. 
Na ogłoszony nabór wnioski złożyli: 
 

1) Rodzinny Ogród Działkowy OAZA –  wniosek dotyczy realizacji 
zadania „Budowa oświetlenia na terenie ogrodu działkowego Oaza” 
– wnioskowana dotacja 10 000 zł, 
 

2) Rodzinny Ogród Działkowy im. XXX-lecia - wniosek dotyczy 
realizacji zadania „ Zainstalowanie 30 lamp solarnych zasilanych 
energią słoneczną na  terenie całego ogrodu ROD XXX – lecia” – 
wnioskowana dotacja 15 360 zł. 

Po dokonanej weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych 
wniosków zgodnie z wymaganiami i kryteriami określonymi w Uchwale 
(Uchwała Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z  dnia 26 
lutego 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy 
Strzelce Opolskie  dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych 
z  rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych), przez Komisję ds. oceny 
wniosków, mając na uwadze, że w budżecie gminy na rok 2021 
zabezpieczone zostały na ten cel środki w wys. 30.000,00 zł, podjąłem 
decyzję o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie 
ze  złożonymi wnioskami tj. 

✓ dla ROD OAZA – dotacja w wysokości 10 000 zł, 
✓ dla ROD im. XXX – dotacja w wysokości 15 360 zł. 

 
➢ Z dniem 5 maja (po okresie kwietniowego zamknięcia pływalni 

spowodowanego wzrostem liczby zachorowań na wirusa SARS-CoV-2.) 
wznowiło swoją działalność Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich.  
W okresie od 5 do 29 maja 2021 w związku z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
kryta pływalnia otwarta była tylko dla zorganizowanych grup dzieci                
i młodzieży do 18 r. życia, przy czym z obiektu nie mogło 
korzystać więcej niż połowa obłożenia basenu. 
Powrót grup zorganizowanych umożliwił wznowienie kursów nauk pływania 
prowadzonych przez instruktorów CRWiS oraz kontynuację rządowego 
programu „Umiem Pływać” realizowanego przez placówki oświatowe, 
ponadto umożliwiono podnajmowanie torów oraz małego basenu dla 
komercyjnych szkółek pływania w ramach zorganizowanych zajęć dla dzieci 
i młodzieży.  
Od 29 maja 2021, wobec częściowego zniesienia obostrzeń                            
w obszarze sportu możliwy stał się powrót klientów indywidualnych.  
Ze względu na obowiązujący limit 50% obłożenia obiektu oraz problemy                   
z tego wynikające, część komercyjnych zajęć popołudniowych musiała 



zostać wstrzymana, tak aby dostępną pulę biletów przeznaczyć 
dla  klientów którzy przez tak długi czas nie mogli swobodnie 
skorzystać z usług pływalni.  
Na pływalnie powróciły prawie wszystkie zajęcia dla zorganizowanych grup 
seniorów relokowane z godzin popołudniowych na godziny poranne, 
wznowione zostały zajęcia aquafitness  oraz pełna oferta Akademii Wodnej                                             
z naukami pływania grupowymi i indywidualnymi.  
Wszystkim posiadaczom karnetów wydłużono okres ważności karty 
o  czasookres zamknięcia pływalni. 
Na obiekcie po długim okresie przerwy w reżimie sanitarnym otwarto 
częściowo trybuny, niestety sauna w dalszym ciągu pozostaje 
zamknięta - ze względu na obowiązujące obostrzenia w tym zakresie 
(1  osoba na 15m2).  
Obiekt pływalni dynamicznie i na bieżąco dostosowuje się do aktualnych 
przepisów sanitarnych rekomendowanych przez GIS oraz Ministerstwo 
Rozwoju Pracy i Technologii.  
Aktualnie, od 6 czerwca do puli osób korzystających w ramach limitu 
50% obłożenia pływalni nie będą wliczane osoby które dobrowolnie 
przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. 

 
➢ Mateusz Hasterok reprezentujący OSP Grodzisko został szachowym 

mistrzem Polski służb mundurowych w konkurencji szachów 
błyskawicznych.  
Zawody rozegrano na początku czerwca w Głuchołazach, a startowali 
przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, OSP, straży granicznej, 
służby więziennej i celnej.  
Mistrz Polski służb mundurowych Mateusz Hasterok ma 21 lat, 
gra  wyczynowo w sekcji szachowej „Strzelec" Strzelce Opolskie, 
działającej przy Referacie Sportu i Rekreacji.  
Jest kapitanem drużyny klubowej, która ostatnio wywalczyła awans 
do  I  ligi państwowej. 

 

 

KULTURA 
 

 

➢ Wobec luzowania kolejnych obostrzeń przeciwepidemicznych, 
Strzelecki Ośrodek Kultury zaproponował mieszkańcom kilka wydarzeń 
artystycznych i widowiskowych: 
✓ 21.05.2021 - Wernisaż wystawy - 25. Ogólnopolski Plener Malarski              

"Góra św. Anny 2020"; 
 

✓ 28.05.2021 Wiosenne Prezentacje Artystyczne. 
Wystąpiło 35 wykonawców - grupy taneczne, zespoły wokalne i soliści                
w układach tanecznych i występach wokalnych; 

 

✓ 1.06.2021 - seans filmowy z okazji Dnia Dziecka – „Magiczne 
Muzeum”. 

 
 



Filmowy zapis z wydarzeń w Strzeleckim Ośrodku Kultury dostępny jest na 
kanale youtube, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem strony 
internetowej SOK i profilu na portalu Facebook.  

24 maja wznowione zostały zajęcia w pracowni plastycznej, natomiast                             
1 czerwca wznowiła działalność Kawiarnia Artystyczno Literacka Cafe 
Kultura 

➢ W Strzeleckim Ośrodku Kultury trwają prace związane z realizacją 
projektu „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej 
ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne 
deseczki.”  
W ramach projektu, na pierwszym piętrze w budynku SOK powstanie 
pracownia ceramiki i linorytu. Prowadzony jest również remont holu na 
parterze, gdzie powstanie galeria wystawiennicza. 
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.  

➢ W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę usługi 
polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej                                           
na potrzeby realizacji projektu „Kultura przyjazna osobom 
niepełnosprawnym - opracowanie dokumentacji technicznej sali 
widowiskowej”.  
Dokumentację opracuje firma Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o.                        
z Krakowa; koszt to ok. 130.000 zł. 

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 36.000 zł 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
priorytetu Infrastruktura Domów Kultury.  

 

INNE WYDARZENIA 
 

 

01.06.2021 Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy 
Strzelce Opolskie.  
Spotkanie było okazją do przekazania życzeń i upominków 
z okazji Dnia Dziecka.  
Stanowiło również sposobność do  rozmowy nt. oczekiwań 
młodego pokolenia. Młodzi strzelczanie marzą o skateparku, 
przeprowadzili konsultacje w których wzięło udział ponad 600 
osób, a wizyta w ratuszu była okazją by ten temat poruszyć. 
Pomysłów na realizację przedsięwzięcia jest mnóstwo. 
Wyobraźnię ogranicza niestety strona finansowa, ale spotkanie 
zakończyło się pozytywnymi ustaleniami. 
 

09.06.2021 II urodziny Żłobka „Szkrabuś” (budynek przy ul. H. Pobożnego 
w Strzelcach Op.)  

11.06.2021 Wiosenny Turniej Koszykówki (Hala Sportowa przy 
ul.  Kozielskiej w Strzelcach Op.) 

12.06.2021 Otwarcie nowej siedziby harcówki – w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Krakowskiej 34.  



Harcówkę urządzono w lokalu użyczonym przez gminę 
Strzelce  Opolskie.  

15.06.2021 
 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów           
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.  
 

1) podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia i przedstawienia 
Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia: 
➢ sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową 

za rok obrotowy 2020 – SWiK Sp. z o.o. oraz PUKiM 
Sp.  z  o.o. 

➢ sprawozdania Zarządu SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 
z  działalności spółki za rok obrotowy 2020 

➢ propozycji podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy – 
SWiK 

➢ propozycji podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy – 
PUKiM 

➢ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SWiK Sp.  
 z o.o. w Strzelcach Op. za rok obrotowy 2020; 

➢ wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania 
obowiązków przez  

• p. Mariana Waloszyńskiego, jako Prezesa Zarządu 
SWiK oraz jako Prezesa Zarządu PUKiM  

• p. Tomasza Gibkiego, jako Wiceprezesa Zarządu -
Członka Zarządu SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Op.  

• p. Henryka Nowakowskiego, jako Zastępcy Prezesa 
PUKiM Sp. o.o. w Strzelcach Op.  

 

➢ wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania 
obowiązków przez Przewodniczącego (Waldemar Baluch), 
Zastępcę Przewodniczącego (Henryk Griner) oraz 
Sekretarza (Waldemar Piontek) Rady Nadzorczej SWiK 
Sp.  z  o.o.  w  Strzelcach Op.  

 
2) Rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki 

za  5  miesięcy 2021 r.  
W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 
21.06.2021 X posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 

Opolskiego (Opole).  
 

Porządek posiedzenia obejmuje m.in.: 
 

➢ informację o pracach X Grupy Zakupowej ZGŚO z Gminą 
wiodącą Strzelce Opolskie dla przeprowadzenia grupowego 
przetargu pn. „Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku 
Odbiorcom Końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego” 
 

➢ podjęcie uchwal w sprawach: 
1. rozpatrzenia raportu o stanie Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w 2020r. i w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Zarządowi z tego tytułu 



2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu                                 
z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin 
Śląska Opolskiego za 2020 r. wraz ze Sprawozdaniem 
finansowym Związku na dzień 31 grudnia 2020 r. i w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi; 

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

➢ przyjęcie stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego                     
na temat konieczności przeciwdziałania wzrostowi opłat                    
za zagospodarowanie opadów komunalnych. 

 

 

 

 


