
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(30 MARCA – 27 KWIETNIA 2016 R.) 
FINANSE 

Zarządzenia finansowe wydane w okresie 30 marca – 27 kwietnia 2016 r.: 

1) Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 marca 2016 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 329.547,00 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych przez Gminę dotacji: 

KWOTA 
DOTACJI 

PRZEZNACZENIE 

70.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 
90d i 90e ustawy o systemie oświaty  

226.131,00 środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz zadań własnych, które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami finansowane lub dofinansowane są z budżetu państwa 

31.416,00 środki przeznaczone na zakup przeźroczystych urn wyborczych, 
zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy  

2.000,00 środki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze)  

 

2) Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  

 Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 43.134,00 zł. 
Zmiany te dotyczą Działów: 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Zmiana na kwotę 12.000 zł dokonana została na wniosek Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego w Strzelcach Opolskich. 
Kwota 12.000 zł uzyskana z rozliczenia podatku VAT, przeznaczona zostanie na koszty 
postępowań związanych z eksmisjami z lokali mieszkalnych; 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Zmiany na łączną kwotę 20.534 zł dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op. związane są z realizacją zadania inwestycyjnego 
„Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadłubie”. 
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 
Zmiana na kwotę 600 zł dokonana została na wniosek Kierownika Referatu Budżetowego.  
Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych 
w rozdz. 85213 i 85216 § 2910 tj. zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych 



niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, celem dokonywania 
zwrotów na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nienależnie pobranych świadczeń 
w latach ubiegłych.  
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Zmiana na kwotę 10.000 zł związana jest z realizacją zadania pn. „Zakup pojazdu 
specjalistycznego do opróżniania pojemników ogólnodostępnych tzw. dzwonów i koszy”.  
Po dokonanej analizie okazało się, że środki zabezpieczone przez Referat Zarządzania 
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi są niewystarczające, w związku z czym 
niezbędna była zmiana planu wydatków. 

� W dniu 15 kwietnia br. otrzymaliśmy Uchwałę Nr 110/2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok.  
Zgodnie z powołaną Uchwałą, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
zaopiniowane zostało przez Skład Orzekający RIO pozytywnie.  Kopia Uchwały 
RIO w załączeniu. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POST ĘPOWANIA REALIZOWANE 

ZGODNIE  
Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

14.03.2016 Dostawa specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do opróżniania 
pojemników, do selektywnej zbiórki odpadów" 
Przedmiot zamówienia - dostawa specjalistycznego samochodu 
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, przeznaczonego 
do opróżniania pojemników do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, wyposażonego w kontener typu KP, urządzenie hakowe 
oraz dźwignik HDS.  
W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy:  

1) WTC Sp. z o. o., Długołęka,  
2) HEWEA Sp. z o. o., Byków,  
3) Cargotec Poland Sp. z o. o., Stargard Szczeciński. 
Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta HEWEA Sp. z o.o. 
z Bykowa z ceną 409.695,78 zł.  
Oferta przyj ęta została do realizacji. 
Termin realizacji dostawy – do 11 lipca 2016 r. 

09.06.2016 r.  Sprzedaż energii elektrycznej w 2017 roku Odbiorcom Końcowym 
V Grupy Zakupowej Zwi ązku Gmin Śląska Opolskiego" 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2017 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 401 
Odbiorcom Końcowym w okresie do 31 grudnia 2017 roku, w ilości 
zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.  
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 144, natomiast łączne 
szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE 
objętych zamówieniem wynosi ok. 56,9 GWh. 



POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

15.03.2016 Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla 
dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, w okresie wakacyjnym, 12 
dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci ze szkół podstawowych. 
Zakres zamówienia obejmuje: dowóz uczestników na miejsce wypoczynku 
i powrót do Strzelec Opolskich, zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie, 
prowadzenie zajęć kulturalno-sportowo-turystycznych, przeprowadzenie 
programu profilaktycznego oraz opiekę wychowawczą i medyczną. 
W postępowaniu uczestniczyło 14 firm:  
1. Agencja Turystyczna „Ola” Siemianowice Śl. 
2. Usługi Turystyczne „Galant” Barbara Wojtaszek, Szczecin 
3. Biuro Usług Turystycznych Wigra s.c. P. Lichańska, M. Kozikowska, 

Warszawa 
4. ALFA TOUR Sp. j., Poznań 
5. Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury 

Fizycznej, Szczecin 
6. POLTUR Polska Sp z o. o., Zielona Góra 
7. Agencja Turystyczno-Usługowa BAWDIM, Komańcza 
8. Mój Londyn – Artur Kubica, Kraków 
9. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp z o. o., 

Kielce 
10. ZBUTA Sp. z .o .o., Wałbrzych 
11. Tour & Travel Poland s.c., Zakopane 
12. Biuro Podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Sp. J., Wrocław 
13. Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, Rzeszów 
14. Oficyna Profilaktyczna, Kraków. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Tour & Travel Poland s.c. 
z Zakopanego z ceną 34 500 zł.  
Oferta przyj ęta została do realizacji.  
Wypoczynek, obejmujący organizację i przeprowadzenie kolonii 
zostanie zorganizowany w miejscowości Małe Ciche, na terenie Domu 
Wypoczynkowego „TATRY” (Małe Ciche, Lichajówki 2b), w terminie 
od 7 do 18.08.2016. 

INWESTYCJE 

ZADANIA W REALIZACJI 

• „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: do 30 000 złotych). Prace są wykonywane w miarę 
występujących potrzeb. 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”. 
Dostawy realizuje firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku. Wartość 
zadania wynosi 70 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2016 roku. Kamień wapienny 
dostarczany jest sołectwom zgodnie z przekazanym wykonawcy wykazem w dogodnych dla 
sołectw terminach i ilościach. 



• Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. 
Strzeleckiej w Dziewkowicach”. Zadanie realizuje Biuro Projektów SEWI z Opola za 
28 413,00 złotych. W ramach opracowania zostanie zaprojektowany chodnik wraz 
z odwodnieniem. 

• „Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach” w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej. Projekt opracowuje Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego „ERDOM” 
w Strzelcach Opolskich. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 7 000 złotych. 
Opracowanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla zrealizowania zadania 
zaplanowanego w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie realizuje firma KABE 
Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla. Wartość umowna zadania wynosi 300 000 złotych. 
Na ukończeniu są roboty wykonywane na drodze prowadzącej do firmy Kronospan. 
Przekazano wykonawcy również ulice do naprawy w centrum miasta. Wykonano także 
remonty nawierzchni tłuczniowych na ul. Strzelców Bytomskich i Wrzosowej w Strzelcach 
Opolskich. Zrealizowane prace wycenione zostały na około 90.000 zł.  

•  „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach 
Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane 
w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt wykonuje Zakład Projektowania 
i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za kwotę 5 535 złotych. 

• „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach 
Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (w ramach Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego). Zadanie realizuje firma „SEWI” Spółka Jawna z Opola za kwotę 
5 473,50 złotych. Zgodnie z ustaleniami z GDDKiA przejście dla pieszych przez ul. 
Krakowską wraz z oświetleniem ma powstać na wysokości posesji 26 – 28. 

• „Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Rozmierce – 
montaż rynien i rur spustowych oraz pokrycia dachu” – wykonawcą zadania jest Firma 
Ogólnobudowlana Robert Raitor z Jędryń. Zadanie realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego, którego wartość wynosi 17 560 złotych. 

• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na 
gminnych ciągach pieszych. Na realizację zadania, którego wykonawcą jest firma Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 40 000 złotych. 

• „Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich” – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego, którego wartość została określona na 21 165,00 
złotych. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w 2015 roku. 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 

• „Konserwacja rowu A61 – etap III” – wykonawcą zadania była firma Usługi 
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Zadanie, którego wartość 
wynosiła 50 000 złotych obejmowało odcinek rowu długości około 550 metrów (między 
drogami powiatowymi Grodzisko – Rozmierz a Grodzisko – Strzelce Opolskie obręb 
Rozmierz). W ramach zadania odmulono dno rowu i wyprofilowano skarpy na długości 450 
mb, w miejscach wyrw ułożono na długości 305 mb żerdzie drewniane zabezpieczające 
skarpy przed rozmyciem. 

• Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Budowa drogi łączącej ul. 1- Maja 
z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich”. Projekt wykonało Biuro Projektów 
SEWI z Opola za 32 103,00 złotych. Na podstawie projektu budowlanego oszacowano koszt 
inwestycji, który wynosi 1,5 mln zł.  



• „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej przy ulicy 
Korfantego 1 w Dziewkowicach” – roboty budowlane wykonane zostały za kwotę 6 027 
złotych. W ramach zadania do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączony został obiekt gminny, 
w którym znajduje się świetlica wiejska. 

•  „Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP w Błotnicy Strzeleckiej” – zadanie 
wykonano w ramach funduszu sołeckiego za 17 799,94 zł. Zakres robót obejmował ułożenie 
kostki betonowej gr. 8cm na powierzchni około 140 m2.  

• „Remont chodnika przy ul. Krótkiej w Rożniątowie” – zadanie realizowane było 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Wymieniona została nawierzchnia chodnika wraz 
z podbudową i krawężnikami. Zadanie wykonano za 14 000 złotych. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO ŚCI GMINNYCH  

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

05.04.2016 III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami 
Moniuszki i Stawową.  
Nieruchomość obejmuje działki Nr 1587/6, Nr 1648/4, Nr 4341/2, Nr 
4392/3, Nr 4392/4, Nr 4342/3 i Nr 4343/5 z mapy 20 o łącznej pow. 
0,9587ha.  
W planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 4392/4, Nr 4342/3, 
Nr 1587/6, Nr 4343/5, Nr 4341/2 i Nr 1648/4 położone są na terenie 
przeznaczonym pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności 
gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań towarzyszących. 
Natomiast działka Nr 4392/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod 
zieleń urządzoną wraz z ciągiem pieszym.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.100.000zł netto (+23% 
VAT). 
Z uwagi na brak zainteresowanych nieruchomością i związany z tym 
brak wpłaty wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Kolejny - IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości, z utrzymaniem dotychczasowej ceny 
wywoławczej - ogłoszony został na dzień 20 czerwca 2016 r. 

26.04.2016 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Szymiszowie przy ul. Waloszka, oznaczonej działką Nr 
981 z mapy 7 o pow. 0,7468ha. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nieczynnej stacji 
wodociągowej o pow. użytkowej 112,50m², zbiornikiem wyrównawczym 
na wodę o pow. użytkowej 110m², zbiornikiem stalowym na wodę 
o pojemności 50 m³, studniami wierconymi o głębokości 81m i 227,5m 
oraz ogrodzeniem o długości 330 mb.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów - Wieś, teren oznaczony jest 
jako tereny lasów i teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w przypadku 
zaniechania eksploatacji wody pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 140.000zł brutto. 
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie 
ustawy o podatku od towarów i usług.  
 



Przetarg okazał się nieskuteczny. Wpłaty wadium dokonała 1 osoba, 
jednak do przetargu nie przystąpiła.  

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
05.05.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7, obejmującej 
działkę nr 576 z mapy 4 o pow. 0,0084ha. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 68m², 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod nr 414/1320 jako czworak 
w zespole folwarczym.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym 
położona jest działka przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000 zł brutto. 

10.05.2016 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości 
zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ludowej. 
Nieruchomość obejmuje działkę nr 1792/4 z mapy 8 o pow. 0,0061ha, 
zabudowaną dwuboksowym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 
37,42m².  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000 zł brutto. 
Przetarg został ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych 
działek nr 1793 i nr 1792/1, dla których przedmiotowa działka może 
stanowić poprawę warunków zagospodarowania.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona jest działka nr 1792/4 
przeznaczony jest na cele mieszkaniowe wielorodzinne z usługami.  
Wyznaczona do sprzedaży działka nie może być samodzielnie 
zagospodarowana z uwagi na lokalizację w głębi podwórka oraz niewielką 
powierzchnię pod ewentualną zabudowę powstałą zgodnie z przepisami, 
w szczególności z uwzględnieniem dopuszczalnych odległości od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną, wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

� W dniu 20 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wpłynął 
wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
o wyrażenie przez Wspólnika spółki zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Opolskiej 12, a wydzielonej z terenu byłego 
Zakładu Zieleni Miejskiej.  

Zbywana nieruchomość to prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 317/44 
z mapy 2, niezabudowanej, objętej KW OP1S/000/36368/6 o powierzchni 0,5965 ha, 
przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania pod usługi nieuciążliwe.  

W związku z powyższym, projekt Uchwały Nr 1/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
przez Spółkę nieruchomości przekazano pod obrady Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Majątku Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. celem zaopiniowania.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. Komisji, w dniu 22 kwietnia działając jako 
Wspólnik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
w Strzelcach Opolskich, w dniu 22 kwietnia 2016. podjąłem Uchwałę Nr 1/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę ww. nieruchomości. 
Informacja nt. podjętej Uchwały przedstawiona została na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki i Rozwoju Gminy w dniu 23 kwietnia 2016 r.  



GOSPODARKA LOKALOWA  
� W dniu 19 kwietnia br. przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na 

najem lokalu użytkowego położonego w Strzelcach Opolskich  
przy ul. Wojska Polskiego 6 (lokal o pow. użytkowej 7,04 m2). 
Czynsz wywoławczy wynosił 12 zł/m2 (netto).  
Przetarg został rozstrzygnięty - najemcą lokalu został Pan Bartłomiej Mikłuszka, 
z czynszem 12,50 zł/m2, który w lokalu zamierza prowadzić sprzedaż lodów, gofrów, 
deserów. 

� Ogłoszony został konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego w budynku przy ul. 
Ligonia 1/5 w Szymiszowie (lokal o powierzchni użytkowej 29,00 m2, w tym mieszkalnej 
10,47 m2, składający się z: pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia 
gospodarczego) w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.  
W konkursie mogą 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. 
Niezbędny do wykonania zakres prac w lokalu obejmuje: 
1. etażowe ogrzewanie na paliwo stałe z uwzględnieniem ciepłej wody użytkowej, 
2. wymianę instalacji elektrycznej, 
3. wymianę wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
4. wymianę drzwi wejściowych oraz wewnętrznych (5 szt.), 
5. wymianę i uzupełnienie armatury oraz wyposażenia łazienki i kuchni, 
6. przebudowę lokalu wraz z adaptacją pomieszczenia gospodarczego na cele mieszkalne 

(wymaga sporządzenia projektu zgodnie z prawem budowlanym). 
Oferty  wraz z zaświadczeniami o dochodach oraz sposobie wykonania i finansowania 
remontu należy składać w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. 
w terminie do dnia 6 maja 2016 r. 

� Ogłoszony został pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń piwnic 
Ratusza w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, z przeznaczeniem na działalność 
gastronomiczną. 

 
Przedmiotem przetargu są pomieszczenia piwnic o powierzchni użytkowej 150 m2, 
położone w północnym skrzydle budynku Ratusza. 

 
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń wynosi 
4,00 zł + 23% VAT. 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest: 
1. Złożenie oferty w terminie do godz. 15.30 w dniu 12 maja 2016 r. w kancelarii  
 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 
2. Obecność oferenta w części jawnej przetargu. 

 
Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w tut. Urzędzie w obecności 
uczestników w dniu 13 maja 2016 r. o godz. 10.00. 

Kryteria wyboru oferty: 
1) zaoferowana wysokość stawki za m2 powierzchni użytkowej lokalu,  
2) prowadzenie w lokalu działalności nieuciążliwej dla innych użytkowników budynku 

oraz mieszkańców, 
3) zakres remontu oraz sposób jego ewentualnego rozliczenia z Wynajmującym. 



Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 20 lat. Czynsz najmu będzie płatny 
miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu podlegać będzie waloryzacji 
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 212/2009 z 29 października 2009 r. 
w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem lokali użytkowych z zasobu gminy. 
Dodatkowych informacji w sprawie udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego lub 
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
� Dnia 16 maja 2016 r. wejdzie w życie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego” uchwalony przez 
Radę Miejską w Strzelcach Opolskich w dniu 30 marca 2016 r. (Uchwała Nr XX/153/2016). 

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
dnia 15 kwietnia 2016 r. poz. 920. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
� W miesiącu kwietniu zakończono 728 postępowań administracyjnych dot. naliczenia 

opłaty adiacenckiej.  
Decyzje zostały wydane dla właścicieli nieruchomości położonych w Dziewkowicach, 
Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Rozmierzy, Grodzisku i Kadłubie Piecu.  
W 2016 r. z tytułu naliczenia opłat adiacenckich prognozuje się uzyskanie dochodów 
w budżecie gminy w wys. 900 tys. zł. 
Środki te zamierza przeznaczyć się na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury 
drogowej. 

Ilość odwołań z poszczególnych miejscowości jakie wpłynęły do 27 kwietnia br. 

 

W maju br. zostaną wszczęte czynności związane z wyłonieniem uprawnionego 
rzeczoznawcy majątkowego, który wykona ok. 1200 operatów szacunkowych dla 
miejscowości Sucha, Błotnica Strzelecka, Osiek, Szymiszów Wieś i Osiedle, Kadłub Wieś, 
Rożniątów, Dziewkowice. 

� Stan wykonanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej. 

Zakończono procedurę administracyjno-kontrolną w stosunku do właścicieli, którzy nie 
zrealizowali ustawowego obowiązku.  

Wobec przeprowadzonych działań obserwuje się stały i znaczny wzrost liczby 
podłączonych nieruchomości. 

 

MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ SPRAW ILOŚĆ ODWOŁAŃ 

Rozmierka  105  29 

Grodzisko  146  38 

Błotnica Strzelecka  126  15 

Rozmierz  87  43 

Dziewkowice  138  13 

Kadłub  126  36 

Razem  728  174 



 

 

� Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 409. 
Pracownia Projektowa „Prokom” z Opola w imieniu Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu opracowała koncepcję na rozbudowę odcinka drogowego 
Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+100 - 42+813, która to została przesłana do 
tutejszego Urzędu w celu uzgodnienia.  
Powyższą dokumentację rozesłano do zainteresowanych stron (firmy, zakłady itp. 
sąsiadujące, korzystające z w/w drogi) oczekując na ewentualne uwagi, wnioski 
i zastrzeżenia w terminie do 22 kwietnia 2016 r. 
Dotychczas do koncepcji wpłynęły 4 wnioski. Wnioski zostaną uwzględnione i przesłane do 
pracowni projektowej, celem ich rozpatrzenia. 

� Zmiana kategorii drogi wojewódzkiej ul. Marka Prawego i ul. Stawowej w Strzelcach 
Op.  
 
 Zarząd Województwa Opolskiego wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę 
kategorii ww. dróg.  



Powyższe spowodowane jest przebudową wiaduktu drogowego nad linią kolejową.  
Po przebudowie wiaduktu ul. Stawowa będzie głównym ciągiem komunikacyjnym, 
w związku z tym należałoby zaliczyć ją do kategorii drogi wojewódzkiej. 
Gmina wyraża wstępną wolę na zamianę kategorii dróg i przejęcie ul. Marka Prawego. 

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 
 
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie 

sprawdza się w praktyce. Mieszkańcy przekazują do zagospodarowania około 10% swoich 
odpadów problemowych i niebezpiecznych.  
Na zdjęciu przygotowane do przekazania, do zagospodarowania odpady niebezpieczne, 
farby, rozcieńczalniki, oleje itp. 

2. W dniach 5-6 kwietnia 2016 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja 
„PSZOK – efektywność i funkcjonalność”. 
Na konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia Gminy Strzelce Opolskie 
związane z tworzeniem i eksploatacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych EKO BOX-u w Szymiszowie.  
W konferencji uczestniczył Kierownik Referatu Zarządzania i Gospodarowania odpadami 
p. Zbigniew Babski.  

3. W kwietniu br. realizowana jest mobilna zbiórka elektrośmieci.  
W ocenie spółki komunalnej elektrośmieci może zostać zebranych więcej niż w roku 
ubiegłym.  

4. Do dnia 19.04.2016 roku wystosowano 422 upomnienia na kwotę 102 298,74 zł dotyczące 
rat za miesiące: październik, listopad, grudzień 2015 r.  

5. W miesiącu kwietniu wysłano 272 sms-y przypominające o uregulowaniu płatności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c marzec 2016. 

6. W kwietniu do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 
13 nowych oraz 114 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

7. W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, na bieżąco przeprowadzane są kontrole przestrzegania gminnego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym właściwej segregacji odpadów 
oraz zgodności z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

8. Likwidowane są kolejne „dzikie wysypiska” zlokalizowane w Strzelcach Opolskich na 
terenach należących do gminy, tworzące się głównie przy dzwonach do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz na nieruchomościach państwowych i prywatnych, szczególnie na obszarach 
leśnych i z dala od zabudowań. W dwóch przypadkach, w celu zabezpieczenia dowodów, na 
miejsca nielegalnego składowania odpadów wezwana została policja. Do właścicieli 
nieruchomości zostały wystosowane pisma nakazujące uprzątnięcie terenu.  

9. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ukazały się materiały poświęcone 
gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym; kwestiom 
zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tzw. dzikim 
wysypiskom. Materiał został wyemitowany między innymi na antenie TVP Opole, City Sat 
Gordzielik, Radia PARK, Radia DOXA oraz Radia Opole. 

10. Gmina rozważa uruchomienie specjalnej aplikacji na telefon komórkowy, która 
będzie służyć pomocą we wszelkich kwestiach dotyczących odbioru i segregacji śmieci. 
 
Aplikacja koncentrować się będzie na udzielaniu jak największej liczby informacji, przede 
wszystkim dotyczących harmonogramu odbioru śmieci oraz wszelkich innych dotyczących 



gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, np. punktów odbioru zużytego 
sprzętu elektrycznego etc. 
W zamyśle ma także działać w drugą stronę czyli ma umożliwi ć użytkownikowi kontakt 
z centrum obsługi systemu, informując o reklamacjach czy innych nieprawidłowościach. 
Prace nad funkcjonalną wersją takiej aplikacji trwają.  

FUNDUSZE POMOCOWE  
� W dniu 21 kwietnia 2016 odbyła się kontrola ex post projektu „Rozszerzenie oferty 

rekreacyjno- sportowej boiska w Kadłubie” (projekt dofinansowany w 2011 r. ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stwierdzono prawidłową realizację 
projektu oraz prawidłowe zachowanie jego trwałości. 

� Gmina Strzelce Opolskie ogłosiła postępowanie na opracowanie „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2022”. 
 Dokument ten będzie stanowił podstawę do ubiegania się przez Gminę o wsparcie 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 –2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) 
i nieinfrastrukturalnych (mi ękkich). 
 
Zakres zadania obejmuje dodatkowo przeprowadzenie konsultacji i szkoleń z zakresu 
opracowania oraz prowadzenia pod względem merytorycznym 2 konferencji: otwierającej 
i podsumowującej projekt.  
Wybór wykonawcy opracowania prowadzony jest w trybie otwartym (ogłoszenie znajduje 
się na stronie internetowej gminy), a termin składania ofert wyznaczono na 04.05.2016 r.  
 
Przewidywany termin zakończenia całego zadania to 01.12.2016 r. 
 
Głównym celem rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych 
i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami 
społecznymi obszarach miasta. 

� Gmina Strzelce Opolskie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 
„Poprawa jakości środowiska miejskiego” przedsięwzięcia 
 pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka”. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował gminę, że 
w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne, nasz 
wniosek spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów 
merytorycznych uzyskując 61 punktów. Tym samym przekroczył próg wymaganych 60% 
punktów możliwych do uzyskania. 

W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, odmulenie 
i ubezpieczenie zbiornika wodnego „Dewizowiec”, budowę alejek i ścieżek 
rowerowych, oświetlenia oraz zakup małej architektury.  
Szacowany koszt projektu to 2 561 575,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 85 % co 
stanowi kwotę 2 177 338,91 zł.  

 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2017. 

INICJATYWY GOSPODARCZE I PROMOCJA 
� 16 kwietnia w Filharmonii Opolskiej samorząd województwa nagrodził 

przedsiębiorców statuetkami Opolskiej Marki, natomiast Opolska Izba Gospodarcza 
wręczyła Opolskie Nagrody Jakości i tytuły „Znakomitego Przywódcy”.  



 Laureatami obu prestiżowych konkursów zostali strzeleccy przedsiębiorcy i firmy 
związane ze Strzelcami Opolskimi. 
 
Wśród wyróżnionych Opolską Mark ą w kategorii „Przedsiębiorstwo Roku” znalazły się 
strzeleckie przedsiębiorstwa: Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych oraz Usługi 
Ogólnobudowlane Henryk Walczak, a także Spółka z o.o. Adamietz. 
 

Opolską Nagrodę Jakości zdobył Jerzy Pordzik właściciel firmy transportowej Porjot 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich.  
 
Statuetki „Znakomity Przywódca”  otrzymali szefowie dwóch strzeleckich firm: 
Transannabergu – Joachim Wiesiollek oraz Drewnoplastu – Jan Mika. 

 

� Za nami kolejne Strzeleckie Targi Wiosenne.  
Targi odbyły się w miniony weekend – w dniach 23 i 24 kwietnia na Placu Żeromskiego 
w Strzelcach Op.  
 
Tegoroczne targi zorganizowane zostały w nieco zmienionej formule. Ukierunkowane 
były na produkty regionalne (wędliny, nabiał, pieczywo, miody czy nalewki - wszystko 
zdrowe i naturalne), a także usługi związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, 
zdrowia i urody. 
Podczas targów pokaz mody zaprezentowały finalistki Miss Polski Opolszczyzny pod 
opieką Anny Pabiś. Znany z programów kulinarnych Adam Czapski gotował, przygrywała 
kapela góralska Juhas, a o gruzińskich toastach opowiadał sommelier z Gruzji. 
Tradycyjnie podczas targów uhonorowano wystawców. Nagrody otrzymali: 

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY PRODUKT REGIONALNY  
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie 
 
NAJLEPSZA EKSPOZYCJA  
1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzelcach Opolskich  
2. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Renata Kozioł  
3. Kwiaciarnia Eva  
4. Piekarnia – Ciastkarnia Grabowski  
 
NAJLEPSZA OFERTA  
1. FHU HAITER Technika Grzewcza i Sanitarna  
2. „Piontek” Edward Piontek  
3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Praszce  
4. Galeria MERLOT Łukasz Tomczyk. 

 Dwa stoiska na targach miał również strzelecki Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich.  

Na jednym ze stoisk można było pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek w ramach programu 
Rodzina 500+. Na drugim prezentowane były prace przygotowane przez członków 
Strzeleckiego Klubu Seniora, działającego przy OPS. 

Odbyło się również losowanie nagród wśród publiczności. Targi z telewizorem 
ufundowanym przez DSO sp. z o.o. opuściła Pani Mirosława Kopcza ze Strzelec Opolskich. 
Obszerna fotorelacja na naszym profilu Facebook 
www.facebook.com/gminastrzelceopolskie. Wszystkie zdjęcia autorstwa Waldemara 
Burcka. 



 
 

� Pozytywnie kształtuje się w powiecie strzeleckim stopa bezrobocia. 
Na koniec I kwartału wskaźnik ten dla naszego powiatu wynosił 7,5%.  
Dla porównania w roku ubiegłym stopa bezrobocia wynosiła 8,4%. 
Liczba bezrobotnych w Gminie Strzelce Opolskie na 31 marca 2016 r. wynosiła 888 
osób tj. o 48 osób mniej niż rok temu.  
STOPA BEZROBOCIA W MARCU 2016 W POWIATACH WOJ. OPOLSKIEGO 
 

POWIAT 
 

BEZROBOCIE 
 

Strzelecki  7,5% 
Brzeski  14,5% 

Głubczycki 14,3% 
Kędzierzyńsko-Kozielski  11,3% 

Kluczborski 10,8% 
Krapkowicki 7,4% 
Namysłowski  12,1% 

Nyski  15,2% 
Oleski 7,4% 

Opolski  10,5% 
Prudnicki 14,3% 

 
 

M. OPOLE  5,5% 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  10,3%  

POLSKA 10,0% 
Na podstawie danych WUP 

ROLNICTWO  
� Jutro – 28 kwietnia 2016 r. (o godz. 12.00) w świetlicy wiejskiej w Szczepanku odbędzie 

się narada z sołtysami i kierownikami jednostek obsługujących wieś. 

W programie narady m.in.: 

1. Prezentacja działalności i osiągnięć sołectwa Szczepanek. 
2. Aktualna sytuacja gminy – realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych  

i remontowych, w tym podsumowanie budowy kanalizacji w gminie Strzelce 
Opolskie. 

3. Zapytania sołtysów do kierowników jednostek zaproszonych na naradę – odpowiedzi. 
4. Podsumowanie zebrań sprawozdawczych w sołectwach.  
5. Fundusz sołecki – realizacja zadań i wydatków za 2015 r. i za I kwartał 2016 r.  
6. Strzelecki Budżet Obywatelski – propozycje zmian w regulaminie.  
7. Informacje i komunikaty: 
- Realizacja programu Rodzina 500+ 
- Gospodarka odpadami – realizacja i planowane zmiany w systemie 
- Harmonogram imprez rekreacyjnych w sołectwach 
- Organizacja dożynek gminnych. 

� W dniach 11-14 kwietnia 2016 Liderki Odnowy Wsi Sołectw Kadłub-Wieś i Osiek 
reprezentowały Gminę Strzelce Opolskie podczas warsztatów edukacyjnych 
„Bioró żnorodność bez granic” w Kraju Ołomunieckim. 



Warsztaty zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
stanowiły okazję do zapoznania się z walorami przyrodniczymi regionu partnerskiego.  
W programie warsztatów znalazła prezentacja działań władz Kraju Ołomunieckiego na rzecz 
ochrony bioróżnorodności się m.in.:, zwiedzanie jaskiń arganitowych w Zbarasovie – 
europejskiego dziedzictwa natury, spotkanie w średniej szkole leśnictwa w Hranicach, 
wizyta w kompleksie środowiskowym Dom Natury w Slunakowie.  

OŚWIATA  
� Sprawdzian klas szóstych w szkołach podstawowych 

 
5 kwietnia 2016 roku we wszystkich szkołach podstawowych został przeprowadzony 

sprawdzian klas VI. 
W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie sprawdzian 
przebiegł bez zakłóceń; przystąpiło do niego 213 uczniów.  

Szczegółowe informacje o wynikach zostaną opublikowane na stronie Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

� Egzamin dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych. 
 W dniach od 18 do 20 kwietnia 2016 roku został przeprowadzony egzamin w klasach III 
szkół gimnazjalnych.  

 Na ogólną liczbę uczniów klas trzecich – 217, do egzaminu w poszczególnych  
 częściach przystąpiło: 

część humanistyczna:  
� ogólna liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu – 215, 
� 2 uczniów nie przystąpiło do egzaminu. 

 część matematyczno – przyrodnicza: 
� ogólna liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu – 215, 
� 2 uczniów nie przystąpiło do egzaminu. 

 część językowa: 
� ogólna liczba uczniów klas III – 217, 
� ogólna liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu – 214, 
� język angielski pisało 156 uczniów, 
� język niemiecki pisało 58 uczniów, 
� 3 uczniów nie przystąpiło do egzaminu. 

� Ruszył cykl spotkań z rodzicami 6-latków.  
 

W dniach 19, 25 oraz 26 kwietnia odbyły się spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich 
z oddziałów przedszkoli nr 5, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich. 
 

Spotkania miały na celu przekazanie rodzicom propozycji usytuowania od 
1 września tych oddziałów w obiekcie szkoły nr 7, co pozwoliłoby na utworzenie 
3 nowych oddziałów dla młodszych dzieci w tych placówkach przedszkolnych.  
Propozycja samorządu spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem i akceptacją ze 
strony rodziców, co pozwala na rozpoczęcie dodatkowej rekrutacji na 75 miejsc 
w nowych oddziałach.  

Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozważana jest również zmiana organizacji 
i funkcjonowania przedszkola w Dziewkowicach poprzez utworzenie dodatkowego 
oddziału. 
Działania te pozwolą jednocześnie na uwolnienie miejsc w żłobku, a tym samym objęcie 
opieką żłobkową nowych dzieci.  
Utworzenie nowych oddziałów pozwoli jednocześnie na ograniczenie zwolnień kadry 
pedagogicznej w szkołach podstawowych. 



Przewidywane koszty związane z dostosowaniem obiektu szkolnego do funkcjonowania 
oddziałów przedszkolnych oraz koszty wynagrodzeń w 2016 roku planowanej do 
zatrudnienia kadry wynoszą ~450 tys. zł. 

� Sukces wolontariatu (PG nr 1) 
Wolontariuszka PG nr 1 – Michalina Szablewska, zdobyła tytuł laureata XVII Opolskiej 
Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.  
Magdalena Flejter została finalistką konkursu.  
Uczennice od trzech lat działają w szkolnym „Klubie Ośmiu”. Angażują się na rzecz 
niepełnosprawnych, seniorów i osób w trudnej sytuacji materialnej.  

� Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
11 kwietnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się etap gminny 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  
W turnieju wzięło udział sześć szkół: PSP nr 7, ZPO Kadłub, PSP Sucha, NSP Grodzisko, 

PG nr 2 i PG Szymiszów.  
Zawodnicy wzięli udział w trzech konkurencjach. Najlepszą drużyną okazała się drużyna 

PG Szymiszów, która otrzymała ten tytuł po raz szósty z rzędu. 
� W dniu 11 kwietnia spotkałem się w tut. Ratuszu z grupą młodych pływaków, 

uczniów klasy pływackiej utworzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. 
Klasa pływacka w szkole ma Mokrych Łanach utworzona została 3 lata temu i – jak 
wspominano podczas spotkania – prawie 75 procent uczniów nie potrafiło wówczas pływać. 
Jednak determinacja szkoły, a przede wszystkim możliwości, jakie zostały stworzone 
w gminie Strzelce Opolskie dla rozwoju umiejętności pływackich spowodowały, że dzisiaj 
klasa pływacka jest powodem do dumy placówki. Tym większej, że jedna z uczennic 
pływackiej klasy, Alicja Waszczuk, otrzymała właśnie powołanie do wojewódzkiej kadry 
młodzików w pływaniu.  

POMOC SPOŁECZNA  
� Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

rozpoczął realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, tzw. programu: Rodzina 500+.  
Utworzonych zostało 20 punktów, w których mieszkańcy Gminy składali wnioski 
o przyznanie świadczenia. Wnioski składane były także drogą elektroniczną.  
W celu umożliwienia złożenia wniosku jak największej liczbie osób zainteresowanych 
wydłużone zostały także godziny urzędowania w OPS. 
Do dnia 25 kwietnia 2016 roku przyjętych zostało 1308 wniosków  
na 2005 dzieci. 



 

W ramach kampanii informacyjnej, wczoraj - 26 kwietnia Gminę Strzelce Opolskie 
odwiedził opolski bus „500 plus”. 
Mieszkańcy mieli okazję zapytać pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o wszystkie interesujące ich kwestie związane z programem 
„Rodzina 500 plus”.  
 
Informacje o tym dokąd i kiedy pojedzie bus, można znaleźć na stronie internetowej 
www.500plusopolskie.pl. 

PROFILAKTYKA  
� Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 

"Przeciw pijanym kierowcom".  
 

Kampania rozpocznie się jutro - 28 kwietnia o godz. 16.30 spotkaniem 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i skutki nieprzestrzegania". 

 
Spotkanie odbędzie się w tut. Ratuszu (sala Rady Miejskiej), prowadzone będzie przez 

funkcjonariuszy drogówki a wezmą w nim udział kandydaci na kierowców – kursanci szkół 
nauki jazdy, działających na terenie gminy.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 

� zakończone i odebrane zostały prace związane z modernizacją ogrzewania 
i docieplenia stropu w obiekcie OSP Osiek.  
Finansowanie: 24.990 zł budżet obywatelski oraz 7.900 zł – budżet gminy (rozdz. 74412 
- OSP). 

� 15 kwietnia w Grodzisku odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP.  
Tematyka posiedzenia obejmowała: przyjęcie informacji nt. kampanii sprawozdawczo-
wyborczej OSP, zatwierdzenie planu pracy na 2016 rok oraz ocenę stanu przygotowań do 
Zjazdu Oddziału M-G Związku OSP RP.  
W sprawach bieżących omówiono i postawiono zadania na wiosenny okres zagrożenia 
pożarowego oraz udziału OSP w uroczystościach majowych. 

� 16 kwietnia w OSP Grodzisko gościła delegacja strażaków z partnerskiej OSP w Jelnej 
(gm. Gródek n. Dunajcem). 



Omawiane były sprawy współpracy i wymiany w 2016 r. w tym także udziału w obchodach 
XXV lecia OSP Jelna. 

� w dniach od 7 do 14 kwietnia została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. 
Wezwaniu podlegało 157 osób rocznika podstawowego, tj. 1997 oraz 33 osoby rocznika 
starszego. Wezwano do wstawiennictwa 4 kobiety.  
Na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w stosunku do 16 osób 
zarządzono doprowadzenie przez Policję. 
Informacja z przebiegu kwalifikacji zostanie przedstawiona po zakończeniu tego zadania. 

� Odpowiadając na apel ZG ZOSP RP oraz Związku Podhalan w dniu 14 kwietnia 
o godz. 20:10 dla upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski w jednostkach OSP 
rozpalone zostały ogniska Ducha Świętego.  
Stosowne informacje zostały przesłane do ZG ZOSP RP.  

� na bieżąco realizowane jest zaopatrzenie OSP w umundurowanie i „drobny” sprz ęt 
gaśniczy. 

� Rozpoczęły się przygotowania do: 
- XX Jubileuszowej Pielgrzymki Strażaków na Górę św. Anny (8 maja) 

 
- Miejsko-Gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 110-lecia OSP 
Kadłub (14-15 maja w Kadłubie); 
- Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP wg. Reg. CTiF (21 maja); 
- Jubileuszu 90-lecia OSP Rozmierz (28-29 maja); 
- XIV Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP (11 czerwca w Kadłubie). 

SPRAWY RÓŻNE  
 

 
� Poznaliśmy laureatów tegorocznej, 16. już edycji Nagrody Znaku i Hestii im. Księdza 

Józefa Tischnera. (coroczna nagroda fundowana przez miesięcznik i Wydawnictwo "Znak" 
oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia) 
 
Miło poinformowa ć, że wśród nagrodzonych tą wyjątkową nagrodą jest ksiądz Józef 
Krawiec, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, które działa 
w Strzelcach Opolskich. 
 
Ksiądz Józef Krawiec od szesnastu lat prowadzi „Barkę”, w której swoje miejsce mogą 
znaleźć potrzebujący pomocy i szukający swojej drogi w życiu. I to właśnie znajdujemy 
w uzasadnieniu werdyktu jury konkursu, które podkreśliło zasługi księdza Józefa Krawca 
w działalności na rzecz ludzi wykluczonych społecznie. Serdecznie gratulujemy tak 
wspaniałego wyróżnienia, życząc zarazem wielu sukcesów w działalności nakierowanej 
na drugiego człowieka. 

Ksiądz Józef Krawiec znalazł się w znakomitym towarzystwie, bowiem tegoroczne nagrody 
przyznano także dwóm innym znakomitościom z kręgu działalności społecznej: filozofowi 
i duszpasterzowi o. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP oraz pisarzowi i publicyście 
Jerzemu Sosnowskiemu.  

Nagrody zostały wręczone laureatom podczas tegorocznych, 16. Dni Tischnerowskich, które 
odbyły się w Krakowie w dniach 20-23 kwietnia.  

 
� Strzeleckiej malarce i fotografce Annie Marii Rogowskiej wręczyłem podziękowania 

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za działania na rzecz pielęgnowania 
i pomnażania dorobku kulturowego Śląska Opolskiego oraz gratulacje za umiejętność 



dostrzegania i upowszechniania wartości istotnych dla kulturowego dziedzictwa naszego 
regionu.  
Przyłączamy się do gratulacji i życzymy wszelkiej pomyślności. 

� Ruszyło głosowanie w ramach konkursu Nestle Porusza Polskę!  
Przypominamy, że Strzelce Opolskie walczą o siłownię pod chmurką. Zgłoszona przez 
nasze miasto lokalizacja (okolice plaży Rybaczówka) została pozytywnie 
zweryfikowana i dopuszczona do etapu głosowania.  
Głosować można do 30 czerwca. 
Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę www.nestleporusza.pl i poprzeć pomysł na 
naszą siłownię. 
Im więcej osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, tym większe szanse na wygraną 
naszego miasta.  
Nestle wybuduje 16 siłowni w całym kraju. Sezon ćwiczeń na świeżym powietrzu przed 
nami – postarajmy się, by jedna z siłowni powstała właśnie u nas. 

� W celu uświetnienia przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 10-lecia 
partnerstwa Gminy Strzelce Opolskie z czeskim miastem Holice, ogłoszony został 
Konkurs Plastyczny pn. „Czeskie Bajki”.  
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas I-III z Gminy 
Strzelce Opolskie. 
Szczegółowa informacja nt. konkursu dostępna jest na stronie internetowej 
www.strzelceopolskie.pl.  

SPORT 
IMPREZY SPORTOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ REFERAT SPORTU  

I REKREACJI 
 

23.04.2016 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Weteranów (Hala Sportowa przy Pl. 
Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich). 
Do turnieju zgłosiło się 7 zawodników. Zawodnicy rywalizowali między sobą 
systemem „każdy z każdym” do 3 wygranych. 
Wyniki końcowe: 
I miejsce – Andrzej Strzeja 
II miejsce – Marcin Lepich 
III miejsce – Romuald Jonderko 
IV miejsce – Józef Kutek 
V miejsce – Józef Lechowicz 
VI miejsce – Ryszard Omielańczuk 
VII miejsce – Roman Drzewiecki 
Zwycięzcy za miejsca I – III otrzymali dyplomy i puchary. 

24.04.2016 Turniej Sprawnościowy dla dzieci i młodzieży (sala sportowa przy Pl. 
Żeromskiego w Strzelcach Op.)  
W imprezie udział wzięło 7 osób. Przeprowadzono następujące konkurencje: 
rzut piłką lekarską, tor przeszkód, rzuty do celu, skok w dal z miejsca, berek. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodki poczęstunek. 

24.04.2016 Finał Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej organizowanej przez Referat 
Sportu i Rekreacji (Hala Sportowa przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach 
Op.) 
W cyklu rozgrywek (trwaj ących od 8 listopada 2015 r.) wzięło udział 
7 drużyn.  
Spotkania odbywały się wg oficjalnych przepisów gry w siatkówkę PZPS. 
Drużyny rywalizowały między sobą w 2 fazach: - runda zasadnicza oraz 
PLAY OFF, która wyłoniła drużyny walczące o miejsca 7 – 5 oraz 1- 4. 



Wyniki końcowe: 
I miejsce – DOBROWOLSKI TEAM 
II miejsce – MAPEI LEŻAX TEAM 
III miejsce – JEMIELNICA 
IV miejsce – 4 MAT STUDENT SQAD 
V miejsce – OLD WEDAN 
VI miejsce – ANIMALS 
VII miejsce – BEACH BOYS 
Każda z drużyn otrzymała dyplomy i puchary a drużyny zwycięskie za 
miejsca I – III dodatkowo otrzymały piłki do siatkówki.  

INNE WYDARZENIA 
 

31.03.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
� rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych Spółki za miesiące 

styczeń i luty 2016 r.; 
� rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu podłączeń do sieci 

kanalizacyjnej w zakończonym zadaniu inwestycyjnym „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”. 

01.04.2016 Konferencja prasowa dot. wdrażania ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, realizującej Program „Rodzina 500 plus” 
(Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)  
Na konferencji przedstawione i podsumowane zostały działania jakie podjął 
OUW jak i poszczególne władze lokalne, w celu sprawnego, rzetelnego 
i terminowego wcielenia w życie założeń ustawy. 
Gmina Strzelce Opolskie wyróżniona została przez Wojewodę Opolskiego 
jako najaktywniej wdrażająca program Rodzina 500 plus. 
Z rąk Wojewody Opolskiego odebrałem podziękowania za sprawne 
i rzetelne wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

05.04.2016 Spotkanie dotyczące rozliczania projektów w ramach RPO WO 2014-
2020 (Opole, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”) 
Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. 

05.04.2016 Debata Społeczna „Bezpieczny Senior” (Powiatowe Centrum Kultury). 
Spotkanie miało na celu pokazanie na jakie niebezpieczeństwa są narażone 
osoby starsze oraz jak ich unikać.  
Debata zorganizowana została przez Komendę Powiatową Policji 
w Strzelcach Opolskich. 

05-06.04. 
2016 

II Europejski Kongres Samorządów pod hasłem: „Współczesny 
samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje” (Kraków) 
Organizatorami Kongresu byli: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz 
Miasto Kraków.  

07.04.2016 Doroczne spotkanie Członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi 
(Cedzyna)  

08.04.2016 XXIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” oraz IV 
Izbicki Jarmark Folklorystyczny „W tradycji siła i moc zaklęta”(Szkoła 
Podstawowa w Izbicku) 



08.04.2016 III Dzie ń Sportu Przedszkolaków (Hala Sportowa PG Nr 2 w Strzelcach 
Opolskich) 

08.04.2016 Konferencja "Sieć Najciekawszych Wsi nową jakością w turystyce 
wiejskiej", w ramach VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL (Kielce).  
  
Konferencja poświęcona była zagadnieniom powstającej Sieci 
Najciekawszych Wsi, kluczowego projektu koordynowanego przez Polską 
Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób, 
na czele z włodarzami 47 gmin, których wioski ubiegają się o uczestnictwo 
w Sieci Najciekawszych Wsi, a także przedstawiciele Polskiej Sieci Odnowy 
i Rozwoju Wsi. 

11.04.2016 Spotkanie informacyjne w sprawie ograniczeń prawa własności i obrotu 
ziemią rolną, które zakłada projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dom Spotkań w Krośnicy)  
Organizatorem spotkania był poseł na Sejm RP p. Ryszard Wilczyński. 

12.04.2016 Gminny Przegląd Inscenizacyjny „Woda daje życie, siłę oraz zdrowie – 
dziś każdy przedszkolak o tym ci opowie” (Strzelecki Ośrodek Kultury). 
Tematem przewodnim przeglądu była woda, a celem zwrócenie uwagi na 
rolę wody w otaczającym nas świecie oraz promowanie nawyku picia jakże 
zdrowej wody.  
Zadaniem uczestników przeglądu było zaprezentowanie krótkiej scenki 
teatralnej, tańca, piosenki bądź wiersza o tematyce ściśle związanej z wodą. 
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim łącznie 
udział 230 przedszkolaków z 14 przedszkoli z Gminy Strzelce Opolskie. 
Przegląd zorganizowany był przez Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach 
wraz z oddziałem zamiejscowym w Błotnicy Strz. oraz Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelcach Op 

12.04.2016 VI Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego VII 
Kadencji. 
Porządek spotkania obejmował m.in.: 
� Informacje nt. prac w ramach V Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego dla wspólnego przetargu pn. „Zakup energii elektrycznej 
w 2017 r. przez Odbiorców Końcowych V Grupy zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego”; 

� Informację nt. grupowych negocjacji oświetleniowych pomiędzy 
Zespołem Negocjacyjnym Związku Gmin Śląska Opolskiego a delegacją 
Tauron Dystrybucja SA w zakresie utrzymaniowym i majątkowym; 

� Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Związku 
Gmin śląska Opolskiego z działalności w 2015 r.; 

� Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 
Zarządu z wykonania budżetu Związku Gmin Śląska Opolskiego za 
2015 r. wraz ze Sprawozdaniem finansowym Związku sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2015 r. i w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 

� Zaproszenie na konferencję z okazji 25-lecia Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, w dniu 20 czerwca 2016 r.  

13.04.2016
  

XV FORUM OZE ENERGIA W GMINIE (Wrocław) 
Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany 
do przedstawicieli władz lokalnych. Program obejmuje tematy dotyczące 
OZE, polityki energetycznej oraz poszanowania energii. 



13-15.04. 
2016 

Ogólnopolska Konferencja Budujemy Sportową Polskę SPAŁA 2016 
(Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale). 
Konferencja zorganizowana w ramach Programu „Budujemy Sportową 
Polskę”, skierowana była do przedstawicieli samorządów z całej Polski, 
które planują budowę obiektów sportowych lub chcą zdobyć wiedzę 
z zakresu ich eksploatacji, zarządzania, czy modernizacji energetycznej. 
Tematyka konferencji: 
1. Modernizacja energetyczna obiektów publicznych 
2. Finansowanie inwestycji 
3. Skuteczne zarządzanie infrastrukturą 
4. Partnerstwo publiczno-prywatne 
5. Zamówienia publiczne 
6. Sztuka budowania 
7. Mój sposób na zarządzanie  
(doświadczenia inwestorów i administratorów obiektów publicznych) 
Uczestnicy konferencji mieli możliwość bezpośrednich konsultacji 
z najlepszymi na rynku ekspertami w zakresie tematyki: finansowania 
budowy i modernizacji obiektów sportowych ze środków UE, rewitalizacji 
terenów gminnych, termomodernizacji obiektów sportowych i gminnych, 
zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, projektowania 
obiektów sportowych oraz najnowszych technologii, wykorzystywanych 
w budowie i wyposażeniu obiektów sportowych. 

13-15.04. 
2016 

Spotkanie AKADE MII WÓJTA (Spała)  
Tematem przewodnim spotkania były najnowsze zmiany w prawie, 
w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstw 
publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej. 

15.04.2016 Spotkanie organizacyjne członków Zarządu Stowarzyszenia 
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny 
(Kędzierzyn-Koźle) 

16.04.2016 Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)  

16.04.2016 KronoDrzewko – cykliczna akcja Kronospan w Polsce (Podborzany). 

16.04.2016 Wojewódzki Turniej  Badmintona Dzieci i Żaków (Hala Sportowa PG Nr 
2 przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich)  
Organizatorem imprezy był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach 
Op. oraz Opolski Okręgowy Związek Badmintona w Głubczycach. 

16.04.2016 Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
im. XXX-lecia (Restauracja KRAKUS w Strzelcach Op.) 

18.04.2016 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Dom 
Pielgrzyma, Góra Św. Anny)  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
� zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 
� przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu, udzielenie absolutorium 

Zarządowi za rok 2015; 
� wybór władz Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w związku z upływem 

kadencji. 



22.04.2016 Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ptaki weselej śpiewają, 
kiedy czysto w lesie mają” (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
4 w Strzelcach Opolskich) 
 

23.04.2016 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Pomocy Wzajemnej „BARKA” (Warmątowice) 

23.04.2016 Uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej za 2015 rok (sala 
widowiskowa Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Op.) 
Tegoroczne nagrody otrzymali:  
� w kategorii działalność społeczna: Ojciec Błażej Kurowski, 
� w kategorii działalność gospodarcza: Tomasz Jańczak, 
� w kategorii działalność wychowawcza: Koło Łowieckie Nr 1 „JELE Ń” 

w Strzelcach Opolskich, 
� w kategorii działalność kulturalna: Karol Mutz, 
� w kategorii działalność sportowa: Justyna Jegiołka. 
 
Nagrody specjalne Zarząd Stowarzyszenia przyznał: Joachimowi Jelito 
oraz Jackowi Lyka. 
Wr ęczono również "Laury Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych 
gimnazjalistów".  
W przypadku Gminy Strzelce Opolskie tytuł ten otrzymali:  

• Armin Ernst  - uczeń klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Strzelcach opolskich 

• Katarzyna Kała - uczennica klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 
2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich 

• Dominika Kroker  - uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum 
im Jana Pawła II w Szymiszowie. 

24.04.2016 Strzelecki Charytatywny Maraton Zumba (Hala sportowa Publicznego 
Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Op.)  

25.04.2016 Konferencja pt. „Młodzieżowa Opolszczyzna” (Opole, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego)  
Konferencja, której organizatorami byli Stowarzyszenie Europa Iuvenis oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poświęcona była polityce 
młodzieżowej w województwie opolskim. 

25.04.2016 „Wielokulturowość dziedzictwem i wyzwaniem zjednoczonej Europy” - 
spotkanie dyskusyjne z dr Hansem-Gertem Potteringiem niemieckim 
politykiem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, od 2009 r. 
Przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera. 

25.04.2016 Inauguracja „Intermarche” przy ul. Stawowej w Strzelcach Op. 

JUBILEUSZE URODZIN  
29 marca 90. urodziny świętowała p. Pani Adelajda Lerch.  

Solenizantka przez lata mieszkała w Strzelcach Op., w dzielnicy Nowa Wieś. Obecnie 
przebywa w Domu Opieki w niedalekiej Porębie.  

22 kwietnia 2016 r. 95. rocznicę urodzin obchodził p. Georg Mrohs  
zam. w Rozmierzy.  

 
 
 



W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 

28.04.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 
W porządku posiedzenia m.in.: 
� omówienie bieżącej realizacji zadań ZHK; 
� omówienie planu inwestycyjnego na 2016 rok; 
� ocena akcji ZIMA; 
� omówienie koncepcji dalszego funkcjonowania Zakładu Zieleni 

Miejskiej; 
� informacja nt. zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi  
� omówienie wyników finansowych za styczeń-marzec 2016 r.  

29.04.2016 XI Miting LA UKS KUSY (Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich) 

30.04.2016 XVIII sesja Rady Powiatu Strzeleckiego 

02.05.2016 Uroczyste podniesienie flagi z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)  

03.05.2016  Uroczystość obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Program obchodów  
godz.: 8.45 zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem 
godz.: 8.50 przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła  

 pw. Św. Wawrzyńca 
godz.: 9.00 uroczysta Msza Święta 
godz.: 10.15  złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiarom wojen  
 i przemocy. 

03.05.2016  Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich (Strzelce 
Opolskie, Rybaczówka)  

05.05.2016 Wizyta w Strzelcach Opolskich dyrektorów szkół oraz nauczycieli 
akademickich z Mołdawii. 
Wizyta realizowana jest w ramach współpracy Uniwersytetu Opolskiego – 
Centrum Partnerstwa Wschodniego z Głównym Departamentem Młodzieży 
i Sportu przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego Miasta Kiszyniowa. 

10-12.05. 
2016 

XXIX Mi ędzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów 
i Kanalizacji WOD-KAN 2016 (Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-
Wystawiennicze). 

 

 


