
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 

(16 – 30 czerwca 2021r.) 

FINANSE  

➢ W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od 16 czerwca wydane zostało 1 

Zarządzenie finansowe: 

 

1. Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24  czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok. 

 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia środków finansowych na ogólną kwotę 

132.764,00 zł. 

 

Zmiany w tym zakresie dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego 

Zarządu Obsługi Jednostek, Kierownika Referatu Budżetowego oraz Kierownika 

Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji. 

Wprowadzone przesunięcia w planie wydatków niezbędne były  

w celu prawidłowej realizacji bieżących zadań.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

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.  

Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 22 czerwca podpisana 

została umowa z wybranym wykonawcą. 

Umowa zawarta została na okres 11 miesięcy. 

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 

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) 

Procedura w realizacji. 

W postępowaniu uczestniczą 2 firmy: 

1. ALTA Sp z o. o. Wrocław, 329 360,00 zł; 

2. Eudajmon Sp. z o. o., Kraków, 139 000,00 zł. 

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. 

 Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie 

ścieku przykrawężnikowego, parkingów z kostki betonowej o gr. 8 cm, 

chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie 

oznakowania pionowego i poziomego, budowę oświetlenia ulicznego 

(8 punktów świetlnych) oraz sieci kanalizacji deszczowej. 

 

 Przebudowa ulicy Sportowej w Dziewkowicach. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni i zjazdów do posesji z kostki 

betonowej gr. 8 cm (ok. 636 m2), wykonanie wjazdu na drogę powiatową 

z nawierzchni asfaltowej (ok. 47 m2), wykonanie odwodnienia (2 studnie 

chłonne) oraz wykonanie oznakowania pionowego i utwardzenie pobocza. 

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

28.06.2021  Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe. 

W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z 

następującego zakresu: 



• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-

bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi), 

• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu 

remontera typu „Patcher”, 

• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację 

emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych 

• remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z 

mieszanki mineralno-bitumicznej 

• remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, 

• regulacja urządzeń podziemnych, 

• remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, 

• wymiana krawężników, 

• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno 

asfaltową na zimno. 

Każde zlecenie cząstkowe obejmować będzie również dostawę materiałów 

oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas 

jego realizacji. 

W postępowaniu złożono 2 oferty. Oferty złożyły firmy: 

1) RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. ul. Malicka 42,  

42-290 Blachownia - 178 281,12 zł (cena obliczona na podstawie 

zaoferowanych cen jednostkowych); 

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert 

Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów - 241 080,00 zł (cena 

obliczona na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych). 

Procedura w realizacji. 

  



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 przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 40 000 

zł. 

• „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 wykonania 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 

zł. 

• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” - wyłoniono wykonawcę robót tj.  Usługi 

Malarskie Dariusz Bronder z Antoniowa.  

Na realizację zadnia zabezpieczono 60 000 zł. 

• „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 zł. 

• „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 zł. 

 

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 wykonanieich iluminacji oraz iluminacji samego 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. 

 

Wykonano chodnik i nawierzchnię oraz miejsca postojowe na przedłużeniu ul. Ks. Wajdy. 



Trwa budowa miejsc postojowych na przedłużeniu ul. Chopina. Prowadzone są także 

roboty z zakresu układania sieci elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia płyty 

placu. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 10.2. 

„Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji (ocena LPR)” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

• „Budowa 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 zł 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 a także 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 rozbiórkę klatki schodowej, murowanie ścian i betonowanie 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 ul. 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 ze Zdzieszowic. 

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 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 zł. Wykonywane są 

remonty dróg metodą „Patcher” w sołectwach Brzezina, Rozmierka, Błotnica Strzelecka. 

• „Budowa drogi gminnej na działkach 5152/12, 5145/2, 4994/102 oraz 4994/89 w Strzelcach 

Opolskich”  - opracowanie dokumentacji projektowej” – dokumentację projektową 

opracuje Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Otmic. Wartość zadania wynosi 14 022 

zł. 

• „Przebudowa ulicy Sosnowej w Suchej – opracowanie dokumentacji projektowej” – 

zadanie realizuje Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK”. Wartość dokumentacji 

wynosi 9 348,00 zł . 

• „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 jest Firma Ogólnobudowlana Klaudii Moj z 

Błotnicy Strzeleckiej. Umowna wartość robót wynosi 54 500 zł. 

•  „Poprawa odwodnienia ul. Mostowej” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego realizuje 

firma „AGROTECH” Roman Cytera ze Strzelec Opolskich.  

Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 21 580,00 zł. 



• „Przebudowa ul. Strzeleckiej bocznej w Warmątowicach” – wykonawcą zadania będzie 

Firma SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla.  

Umowna wartość robót wyniesie 51 387,33 zł.  

W ramach zadania zostanie uzupełniona i wyrównana podbudowa z tłucznia (łączna grubość 

20cm) i ułożona nawierzchnia asfaltowa gr 7cm na długości ok. 100m i szerokości 3,5 m. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

 

• „Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w 

kierunku przejazdu kolejowego)” – wykonawcą robót była firma „ELEKTRIN 

Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Froń” z Leśnicy. Zakres robót obejmował montaż 

4 lamp oświetlenia ulicznego.  

Wartość wykonanych robót wynosi 23 985 zł. 

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

obiektu do sezonu” - wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch 

z Jemielnicy.  

Wartość wykonanych robót związanych z przygotowaniem obiektu do sezonu wyniosła 

49 815,00 zł.  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

TERMIN  

PRZETARG

U 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

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” 

działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

26.07.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej działką 

nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha. 



 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 

użytkowej 258,32m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 

budynkiem gospodarczym.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

teren na którym położona jest działka nr 112/1 oznaczony jest jako teren 

zabudowy usługowej (usługi komercyjne i bytowe).  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000 zł brutto. Sprzedawana 

nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 

usług, zwolniona jest od podatku VAT. 

29.07.2021 

 

 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Op. przy ul. Miodowej, stanowiącej działki nr 

317/41 i nr 317/60 z mapy 2 o łącznej pow. 0,0602ha. 

Ustalony w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20.04.2021 r. 

nabywca nieruchomości zrezygnował z jej nabycia.  

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: 

Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”, nieruchomość znajduje 

się na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne wraz z zabudową towarzyszącą, tj. budynkami 

gospodarczymi i garażami. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000zł netto (+23% VAT).  

30.07.2021 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, obejmującej działkę nr 

5155/1 z mapy 15 o pow. 0,0038ha. 

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną cześć osiedla 

Piastów Śląskich”, działka położona jest na terenie oznaczonym jak 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.  

Przedmiotowa działka nie może być samodzielnie zagospodarowana jako 

odrębna nieruchomość, gdyż jej wielkość i cechy geometryczne 

uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem przetarg 

został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących 

działki nr 5155/2 i nr 3158/7, w przypadku których działka nr 5155/1 

może być wykorzystana na poprawę warunków zagospodarowania. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000 zł (+23% VAT). 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

➢ Ogłoszony został konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego 

stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie położonego w budynku przy ul. 

Powstańców Śl. 24/6 w Strzelcach Opolskich, w zamian za prawo jego najmu (lokal o 

pow. użytkowej 78,28 m2, w tym mieszkalnej 49,57 m2). 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie 

etażowe węglowe. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby ubiegające się o przydział gminnego lokalu 

mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej  w Strzelcach 

Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy 

lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 

Termin składania ofert na konkurs (wraz z informacją o sposobie wykonania i 

finansowania remontu oraz oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją o wysokości 

dochodów członków gospodarstwa domowego) - do dnia 2.07.2021 r. 



Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich.  

INICJATYWY GOSPODARCZE  

➢ Atrakcyjnie zapowiada się pierwszy lipcowy weekend – w dniach  2– 4 lipca w Parku 

Miejskim w Strzelcach Opolskich odbędzie się Zlot Food Trucków.  

Po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii, strzelecki park ożyje na nowo. 

Zlot uatrakcyjnią imprezy towarzyszące: 

✓ 2 lipca - kino plenerowe (wstęp wolny) 

✓ 4 lipca – „Holi” święto kolorów  

✓ do 5 lipca – karuzele. 

Ponadto w dniach 3-4 lipca:  

✓ w ramach akcji „Zaszczep się w weekend” przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Op. 

uruchomiony zostanie mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. Będzie 

można zaszczepić się szczepionkami Johnson&Johnson lub Pfizer. Rejestracja nie 

jest konieczna. 

Na zakończenie, wśród zaszczepionych w ramach tej akcji, odbędzie się losowanie 

nagród. 

Akacja organizowana jest wraz z NZOZ Kardiologia Marcin Rękawek, a 

dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewody Opolskiego. 

✓ w Ratuszu działać będzie punkt Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021 obsługiwany przez pracowników Urzędu Miejskiego. 

Zapraszamy wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, a mają 

problem by zrobić to samemu. 

W tych dniach będzie również możliwość wejścia na wieżę ratuszową (wstęp wolny).  

➢ 29 czerwca odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

„Jedź z Nami”. 

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium 

Zarządowi Związku. 

➢ Pozytywnie kształtuje się w powiecie strzeleckim stopa bezrobocia. 

Na koniec maja stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim wynosi 4,8% - wobec 5,7% 

rok temu oraz również 4,8% w maju 2019. 

Liczba bezrobotnych w gminie Strzelce Opolskie to 597 osób – o 120 mniej niż rok 

temu oraz o 46 osób więcej niż w maju 2019. 

GOSPODARKA ODPADAMI 

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

➢ Po przerwie, wznowione zostały zajęcia edukacyjne na terenie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie. 15 czerwca pracownicy Referatu 

Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przeprowadzili na terenie PSZOK 

zajęcia ekologiczne dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5, oddział w Rożniątowie.  

➢ Przygotowane zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, które 

obowiązywać będą od 1 lipca br. 

Harmonogramy dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości za pośrednictwem 

sołtysów (którym serdecznie dziękujemy za pomoc przy dystrybucji materiałów), firmy 

SWiK Sp. z o. o. oraz poczty.  

OŚWIATA 

➢ W dniu 17 czerwca odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań  

zrealizowanych w ramach projektu „Przedszkole z klasą” w Gminie Strzelce Opolskie 

(RPOP.09.01.03-16-0017/20). 

W ramach projektu realizowanego w Przedszkolu Publicznym w Kadłubie, Oddział 

Zamiejscowy w Grodzisku przedszkolaki przez rok szkolny 2020/2021 miały okazję 

uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii oraz języka angielskiego.  



➢ 22 czerwca br. odbyło się gminne podsumowanie osiągnięć szkolnych połączone z 

zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. 

W trakcie uroczystości nagrodzono: 

• 19 uczniów, laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych; 

• 8 wychowanków przedszkolnych oraz 3 grupy przedszkolne – zwycięzców 

konkursów tematycznych,  

• 4 drużyny – zwycięzców w zawodach sportowych (drużyna koszykówki chłopców z 

PSP nr 1, siatkówki plażowej chłopców i lekkoatletyczna z PSP nr 4 oraz tenisa 

stołowego z PSP w  Szymiszowie).  

Ponadto wręczono Stypendia Burmistrza Strzelec Opolskich: 9 naukowych oraz 1 

specjalne. 

➢ 25 czerwca we wszystkich szkołach podstawowych uroczyście zakończono rok szkolny 

2020/2021. 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 26 czerwca rozpoczęły się wakacje, które 

potrwają do 31 sierpnia.  

Wzorem lat ubiegłych dla dzieci i młodzieży przygotowano na ten czas liczne zajęcia 

i formy wypoczynku: 

✓ w ramach akcji „SŁONECZNE WAKACJE W MIEŚCIE” od 28 czerwca do 

9 lipca w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1 i 7 w Strzelcach Opolskich 

odbywają się półkolonie dla uczniów klas I – III; 

✓ liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży przygotował Strzelecki Ośrodek Kultury (np. 

wyjazd do Kopalni Złota w Złotym Stoku, wyjazd do ZATORLANDU – Parku 

Rozrywki i Dinozaurów w Zatorze, kino plenerowe, seanse bajkowe itp.)  

✓ Zajęcia – turnieje i zawody na Pływalni Odkrytej przygotował Referat Sportu i 

Rekreacji (zawody w pływaniu na dętce, bieg przez wodę, turniej piłki siatkowej 

plażowej itp.)  

✓ W dniach 2-14 sierpnia, we współpracy z Parafią pw. Św. Wawrzyńca,  zorganizowane 

zostaną Letnie warsztaty z programem profilaktycznym dla dzieci klas I-VI szkół 

podstawowych „Jestem O.K.”. 

Warsztaty odbędą się w Domu Parafialnym, udział w nich jest bezpłatny.  

Informacja nt. form wypoczynku przygotowanych na czas wakacji zamieszczona jest w 

ostatnim numerze dwutygodnika Informator Strzelecki - Nr 12 (298). 

➢ 29 czerwca br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych: 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich – o stanowisko 

dyrektora ubiegało się dwóch kandydatów, konkurs rozstrzygnięto.  

2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich – o stanowisko 

dyrektora ubiegało się dwóch kandydatów, konkurs nie został rozstrzygnięty. 

3) Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich – ze względu na brak 

kandydata, konkurs nie został rozstrzygnięty. 

ROLNICTWO 

➢ Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś 

Opolska 2021″. 

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs 

umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych 

wsiach są motorem ich rozwoju.  

W tym tegorocznej edycji konkursu roku Gminę Strzelce Opolskie reprezentować 

będzie projekt sołectwa Rozmierz pn. „O ziołach wiedza nietajemna”. 

Inicjatywa polega na poszerzaniu umiejętności i wiedzy mieszkańców na temat ziół, 

przy jednoczesnym uzyskaniu produktów w postaci naturalnych herbat, syropów itp. 

Dzięki szkoleniom mieszkańcy pogłębili swoją wiedzę o ziołolecznictwie, nauczyli się też 



zbierać rośliny i przede wszystkim korzystać z ich właściwości. Idea realizowana w 

sołectwie Rozmierz zgłoszona została  w kategorii Najlepszy projekt Odnowy Wsi. 

Projekt uzyskał już zewnętrzne dofinansowanie ze Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.  

Wyniki konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″ poznamy we wrześniu.  

➢ W sołectwach Gminy Strzelce Opolskie trwa realizacja zadań w ramach funduszu 

sołeckiego: 

✓ Zlecono wykonanie kotar stanowiących ściany boczne wiaty biesiadnej 

w  Dziewkowicach,  

✓ Zakończono budowę wiaty w sołectwie Mokre Łany.  

Wiata ma służyć mieszkańcom sołectwa Mokre Łany, jak również sportowcom 

korzystającym z obiektu piłkarskiego.  

Całkowity koszt inwestycji, łącznie z wydatkami z roku 2020 wyniósł 38.000 zł. Na 

uwagę zasługuje również zaangażowanie sołtysa oraz mieszkańców sołectwa, którzy 

wiele godzin poświęcili na prace przy realizacji zadania.  

✓ W trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie łącznika pomiędzy szatnią 

sportową, a świetlicą w sołectwie Rozmierka. Uzgodniono dokumentację i uzyskano 

pozwolenie budowlane. Trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą. 

Inwestycję będzie realizowała firma AP Bau Paweł Bok z Rozmierki za  kwotę 24 700 

zł.  

✓ W trakcie uzgodnień są zadania związane z wymianą ogrodzenia i  remontem rowu 

w Rożniątowie, a także montażem monitoringu na obiekcie przy OSP Błotnica 

Strzelecka. 

➢ W dniu 28 czerwca odbyła się robocza narada sołtysów.  

Podczas spotkania przedstawiono sprawy związane z reorganizacją Urzędu Miejskiego, 

stan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej oraz dotychczasowe wydatki sołectw.  

Omówiono także akcję zimowego utrzymania dróg, kwestię czystości w sołectwach, 

organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie pandemii, jak również plany na kolejne lata. 

➢ Rozpoczęto działania związane z IV edycją Programu „Oddychaj bez smogu”. 

W poprzednich 3 edycjach z gminnego programu dotacji „Oddychaj bez smogu” 

dotychczas prowadzonych przez Ref. GK skorzystało ok. 100 beneficjentów.  

W 2021 roku na ten cel w budżecie Gminy ponownie zabezpieczono kwotę 100 tys. zł, 

jednakże za realizację Programu odpowiedzialny będzie nowopowstały Referat Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

Nabór wniosków w IV edycji prowadzony będzie od 5 lipca 2021 r. do 29 października 

2021 r., dla inwestycji realizowanych do 30 listopada 2021 roku. 

Zgodnie z nowym Regulaminem mieszkańcy Gminy będący właścicielami 

domu/mieszkania mogą otrzymać dotację na wymianę pieca w wysokości 3.000 zł za 

zakup nowego ekologicznego źródła ciepła. 

➢ Rozpoczęto przygotowania związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze”. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacja nie jest udzielana dla lokali mieszkalnych w 

budynkach wielorodzinnych. 

Dofinansowanie można będzie uzyskać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł 

ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz 

przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Dotacja - w zależności od osiąganych przez wnioskodawcę dochodów - może wynosić 

do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla 

podwyższonego poziomu dofinansowania. 



W dniu 28 maja 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Strzelce 

Opolskie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

zgodnie z którym w ramach partnerstwa w Gminie Strzelce Opolskie uruchomiony 

zostanie Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wytycznymi Program będzie realizowany w 

trybie ciągłym - do 2029 roku. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  

➢ 19 czerwca Rozmierka świętowała jubileusz 100-lecia miejscowej jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Uroczystości połączono z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka, (w maju uroczystości 

nie odbyły się, z powodu pandemii).  

Podczas uroczystości jednostka OSP Rozmierka uhonorowana została Złotym 

Znakiem Związku OSP RP, odznaczeni zostali również najbardziej zasłużeni strażacy 

– ochotnicy z naszej gminy. 

Uroczystość z Rozmierce była też okazją do podsumowania miejsko-gminnych 

eliminacji ogólnopolskiego strażackiego konkursu plastycznego.  

Na ogłoszony przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP konkurs, 

wychowankowie 10 placówek oświatowych z naszej gminy nadesłali łącznie 92 prace.  

Jury wyróżniło na szczeblu gminnym 16 prac, które zakwalifikowano do edycji 

konkursu na szczeblu powiatu.  

➢ W dniu 17 czerwca w wojewódzkim treningu decyzyjnym pk. „SUDETY-21 

uczestniczył Stały Dyżur Burmistrza i obsada Stanowiska Kierowania Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 

➢ W dniu 22 czerwca odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia 

działalności grupy mażoretkowej „AXIS” działającej przy OSP w Kadłubie (część 

kosztów organizacji spotkania ok. 1000 zł pokryta została ze środków budżetu gminy).  

➢ Na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbywają się zebrania 

sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie. 

W okresie od ostatniej sesji, zebrania takie odbyły się w OSP Osiek, oraz w OSP Rozmierka. 

SPORT 

➢ W dniu 23 czerwca ogłoszone zostały nabory wniosków w trybie konkursowym z 

zakresu sportu (Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 czerwca 

2021r.) 

Ogłoszone nabory dotyczą zadań: 

 

 

RODZAJ ZADANIA 

CAŁKOWITA 

WYSOKOŚĆ DOTACJI 

PRZEZNACZONEJ 

NA ZADANIE 

„Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie 

udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej” 

 

do 359.450 zł. 

„Propagowanie piłki siatkowej poprzez szkolenia i udział 

w rozgrywkach, w turniejach i zawodach sportowych na 

terenie całego kraju” 

do 190.000zł 

Termin składania wniosków na ww. zadania upływa w dniu 19 lipca.   

➢ W dniu 25 czerwca 2021r. rozpoczęto sezon letni na Pływalni Odkrytej w Strzelcach 

Opolskich, który potrwa do 31 sierpnia 2021r. 

Pływalnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 18.00, z możliwością 

przedłużenia do godziny 20.00 w upalne dni. 

CENY BILETÓW (wprowadzone Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Strzelec 

Opolskich z dnia 23 czerwca 2021r.) 



BILET WSTĘPU: 

     - bilet normalny 

     - bilet ulgowy 

 

4,00zł /dzień 

2,00zł /dzień 

po godz. 1600 – 50% odpłatności 

     - bilet normalny 

     - bilet ulgowy 

 

2,00 zł  

1,00 zł  

BILET DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

po godz. 1600 – 50% odpłatność 

          2,00zł/dzień 

             1,00 zł 

DZIECI DO 5 LAT, EMERYCI I RENCIŚCI  

ORAZ KOMBATANCI I WETERANI WOJENNI  

bezpłatnie 

SPRAWY ROŻNE  

➢ W Urzędzie Miejskim wdrażane są zmiany organizacyjne.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr I/25/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z  dnia 9 czerwca 

2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

21 marca 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich 

Regulaminu Organizacyjnego nastąpiła reorganizacja kilku komórek merytorycznych 

Urzędu. 

Zadania realizowane dotychczas przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, z dniem 1 lipca 2021r. przekazane zostaną nowo powstałym referatom: 

✓ Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (ITI) – z kierownikiem referatu 

Mariuszem Kurzeją, pod nadzorem II Zastępcy Burmistrza Józefa Kampy, przejmie 

zadania dotyczące m.in. infrastruktury komunalnej  

 

✓ Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) z kierownikiem referatu Jackiem 

Kusidło, pod nadzorem I Zastępcy Burmistrza Marii Feliniak przejmie zadania dotyczące 

m.in. ochrony środowiska. 

Zarząd komunalnymi terenami zielonymi w mieście przekazany zostanie do Gminnego 

Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK) w Strzelcach Opolskich. 

Zadania realizowane dotychczas przez: Referat Inicjatyw Gospodarczych 

i Promocji, Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy i Referat Zamówień 

Publicznych będą realizowane przez nowo powstały Referat Rozwoju Gminy 

i Zamówień Publicznych (RGZP) – z kierownikiem referatu Hubertem Waloszkiem, pod 

nadzorem II Burmistrza Józefa Kampy. 

➢ Odbyły się pierwsze spotkania z chętnymi, którzy złożyli wnioski do udziału 

w programie Twoje M, w kwietniu tego roku. 

Spotkania organizowane są w grupach, chętnych podzielono wg wielkości mieszkania, 

o jakie się starają.  

Podczas spotkań przedstawiono wyniki naboru i dokonano losowania osób, które zdobyły 

taką samą liczbę punktów.  

Kolejne spotkanie, w trakcie którego uzupełnimy listę chętnych na mieszkania typu C 

(75m2) zorganizujemy po rozstrzygnięciu przetargu na budowę 2 kolejnych bloków przy 

ulicy Bocznicowej.  

Zgodnie z wolą uczestników programu, układanie list zakończone zostanie, gdy poznana 

zostanie ostateczna cena za metr kwadratowy.  

Ostatnie spotkanie zostanie zorganizowane po wakacjach.  

➢ Za nami pierwszy etap procedury tworzenia Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 

roku 2022 tj. składania propozycji projektów do realizacji w ramach SBO. 

W wyznaczonym terminie – od 1 do 28 czerwca złożonych zostało 26 propozycji 

projektów na łączną wartość 1.127.659,44 zł. 

Do 30 lipca Komisja ds. Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego dokona ich weryfikacji.  



W okresie od 31 sierpnia do 13 września planowane jest głosowanie mieszkańców w 

konsultacjach dot. wyboru projektów zgłoszonych do SBO roku 2022. 

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Strzeleckiego 

Budżetu Obywatelskiego roku 2022 nastąpi do dnia 17  września 2021r. 

Warto przypomnieć, iż zgodnie z Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z  dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego: 

✓ łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w  ramach „Strzeleckiego 

Budżetu Obywatelskiego” nie przekroczy 300  tysięcy złotych.  

✓ wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50  tysięcy 

złotych brutto.  

INNE WYDARZENIA 

28.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych (Warszawa). 

21.06.2021 X posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole). 

Porządek posiedzenia obejmował 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. 

25.06.2021 Laury Umiejętności i Kompetencji (Opole). 

    Opolska Izba Gospodarcza od 29 lat tą wyjątkową nagrodą wyróżnia 

przedsiębiorców, samorządowców oraz osoby, które aktywnie działają na 

rzecz naszego regionu. Przyznano laury kryształowe, platynowe, złote i 

srebrne. 

Wśród wyróżnionych znalazły się osoby i instytucje  związane z Gminą 

Strzelce Opolskie: 

Złotym Laurem nagrodzony został Szczepan Kusibab - wiceprezes 

zarządu, dyrektor zarządzający ADAMIETZ Sp. z o.o. 

Srebrne Laury otrzymali: 

1) Norbert Gruszka - PHU TRANSKOM Robert Białdyga; 

2) Piotr Janoszka - kierownik spedycji Transannaberg; 

3) Marek Gaworski - fotograf i autor publikacji o opolskich zamkach i 

pałacach; 

4) DPS w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy; 

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 

Opolskich. 

27.06.2021 Obchody jubileuszu 70-lecia Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 



29.06.2021 Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Strzeleckie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 

W trakcie posiedzenia podjęto łącznie 23 uchwały, w tym: 

a) rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe spółek SWiK oraz 

PUKiM za 2020 rok, 

b) rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządów z działalności spółek 

SWiK oraz PUKiM za 2020 rok, 

c) rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Rad Nadzorczych spółek SWiK 

oraz PUKiM za 2020 rok, 

d) ustalono sposób pokrycia straty spółki SWiK za 2020 rok (w kwocie 

205 636,89 zł) oraz podziału zysku PUKiM (w kwocie 520 275,09 zł) za 

2020 rok, 

e) udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu  oraz Wiceprezesowi Zarządu  

SWiK sp. z o.o. z wykonania obowiązków za 2020 rok, 

f) udzielono absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki 

SWiK za 2020 rok, 

g) udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu PUKiM                            M. 

Waloszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres                     od 14 

października do 31 grudnia 2020 r.  

h) udzielono absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PUKiM                     H. 

Nowakowskiemu z wykonania obowiązków za okres                      od 14 

października do 31 grudnia 2020 r., 

i) udzielono absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej PUKiM 

wykonujących obowiązki w 2020 roku, 

j) podjęto uchwały o powołaniu trzech Członków Rady Nadzorczej spółki 

SWiK na nową kadencję, w składzie: 

− pani Ewa Rurynkiewicz, 

− pan Henryk Griner, 

− pan Waldemar Piontek. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

01.07.2021 Obchody jubileuszu 75-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Jedność” 

Rozmierka. 

 


