SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(24 LUTEGO – 30 MARCA 2016 R.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 24 lutego – 30 marca 2016r.:
1) Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce
Opolskie na rok 2016.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/125/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok.
Zarządzenie obejmuje:
zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016
ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 stycznia
2016r., w szczegółowości dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na
poszczególne jednostki;
zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i planach
finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie.
Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego
2016r.
2) Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 lutego 2016r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.
Zarządzenie obejmuje zmianę w planie wydatków na kwotę 770 zł.
Zmiana ta dokonana została na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Op., w związku z bieżącą realizacją zadań jednostki.
3) Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 marca 2016r.
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 9.836.263,00 zł, co stanowi
skutek dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4) Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 11 marca 2016r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.
Ujęte w Zarządzeniu zmiany w planie wydatków na łączną kwotę
14.300 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Zmiany związane są z bieżącą realizacją zadań
jednostki, w tym m.in. z:

koniecznością dostosowania sieci teleinformatycznych placówek do wymogów
ochrony danych osobowych;
koniecznością dokonania wpisów sądowych w sprawie o dochodzenie przez PP
w Dziewkowicach opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie.
5) Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
Zarządzenie dotyczy rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 7.000 zł.
Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu
i Rekreacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opracowania dokumentacji
technicznej na budowę zadaszonej wiaty w Dziewkowicach (zadanie realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POSTĘPOWANIA REALIZOWANE
ZGODNIE
Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

01.03.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Przedmiot zamówienia - wykonywanie, zlecanych w zależności od
potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych studzienek
urządzeń podziemnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie

14.03.2016

W postępowaniu udział wzięło 5 firm:
1) Hucz Spółka z o.o. Sp. K. (ul. Częstochowska 14; 42-283 Boronów)
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”
Tomasz Trzaskowski (ul. Słowackiego 1/40; 46-300 Olesno) 3) Arkadiusz Mika, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”
(ul. Grabińska 8; 42-283 Boronów)
4) Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „LARIX” Sp. z o. o.
(ul. Klonowa 11; 42-700 Lubliniec)
5) KaBe
Spółka
Akcyjna
(Aleja Jana Pawła II 36;
47-220 Kędzierzyn-Koźle).
Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy KaBe Spółka Akcyjna
z Kędzierzyna-Koźla z ceną 279 404,44zł (cena obliczona na podstawie
cen jednostkowych).
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 postepowaniu uczestniczą 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.
Procedura w realizacji .

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

04.03.2016

Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia
wapiennego.
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę lub dostawę wraz z wbudowaniem
(rozścielenie i uwałowanie) kamienia wapiennego o granulacji 4-31,5 mm,
przy czym dopuszcza się frakcje pośrednie 5-31,5 mm lub 5-32 mm.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać lub dostarczyć i wbudować
przedmiotowy kamień we wskazane przez Zamawiającego miejsce, leżące
na terenie gminy Strzelce Opolskie, w ilościach i terminach zależnych od
potrzeb Zamawiającego. Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie
będzie mniejsza niż 5 ton, a termin realizacji danego zlecenia nie będzie
krótszy niż 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania zlecenia.
Zamawiający planuje zakup ok. 2 200 ton kruszywa, przy czym ok.
1 200 ton dotyczyć będzie dostawy, a ok. 1 000 ton dostawy
z wbudowaniem.
W postępowaniu udział uczestniczyło 5 firm:
1. MONTEX Andrzej Kasprzak, Gliwice,
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o.,
Lubliniec,
3. Firma Handlowa „Euro-Standard” s.c. Antoni Król, Andrzej Król,
Opole,
4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTOCORT Marcin Kłosek,
Leśnica,
5. P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, Osiek.
Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta firmy P.H.U. BEN-BUD
Hurek Beniamin z Osieka, z cenami:
dostawa kamienia - 30,50 zł/t
dostawa kamienia z wbudowaniem - 36,50 zł/t.

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 uczestniczy 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.
Procedura w realizacji.
PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Usługa prawnicza, polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot
podatku VAT oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach (termin realizacji –
do 31.12.2018r.)
Do negocjacji zaproszono Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria
Prawnicza sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.
W wyniku negocjacji ustalono następujące warunki realizacji usługi:
 wynagrodzenie za okresy rozliczeniowe do 2014 roku - 20% w przypadku, gdy łączna
wartość faktycznie odzyskanego VAT będzie nie większa niż 100 000 złotych oraz 10%
w przypadku gdy łączna wartość faktycznie odzyskanego VAT będzie większa od
100 000 złotych
 Dla pozostałych okresów rozliczeniowych, czyli dla okresów od 2015 roku włącznie,
wynagrodzenie wyniesie 15% faktycznie odzyskanego VAT.
 W przypadku wydatków przekazanych Gminie przez zakłady i jednostki budżetowe,
wynagrodzenie wyniesie 2%.
Oferta przyjęta została do realizacji, a w dniu 24 marca została zawarta umowa
z usługodawcą.

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.

• „Konserwacja rowu A61 – etap III” – wykonawcą zadania jest firma Usługi
Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. Zadanie obejmuje odcinek rowu
długości około 550 metrów (między drogami powiatowymi Grodzisko – Rozmierz
a Grodzisko – Strzelce Opolskie obręb Rozmierz) za kwotę 50 000 złotych. W ramach
zadania odmulone zostanie dno oraz wyprofilowane zostaną skarpy rowu.

• Na ukończeniu jest zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla
zadania: „Budowa drogi łączącej ul. 1-go Maja z drogą technologiczną w Strzelcach
Opolskich” – przez biuro projektów SEWI z Opola za 32 103,00 złotych (środki
niewygasające z upływem 2015 roku).

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

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizowała będzie 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 będzie sołectwom zgodnie z przekazanym 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 zostanie opracowany przez 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.
W pierwszej kolejności przystąpiono do remontu drogi prowadzącej do firmy Kronospan.

• „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 zostanie wykonany przez Zakład
Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za kwotę 5 535 złotych.

• „Remont chodnika przy ul. Krótkiej w Rożniątowie” – zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika wraz
z podbudową i krawężnikami. Zadanie zostanie wykonane za 14 000 złotych.

• „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach
Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (zadanie realizowane
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.

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

• Zawarto porozumienie z Powiatem Strzeleckim w sprawie kompleksowej realizacji
inwestycji drogowej w ciągu dróg gminnych i powiatowych, dla potrzeb zapewnienia
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, polegającej na przebudowie drogi

gminnej ul. Zamkowej w Kadłubie oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce
Opolskie – Krasiejów ul. Powstańców Śląskich w Kadłubie – w obrębie skrzyżowania
z drogą gminną ul. Zamkową. Gmina zobowiązała się do realizacji inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie”, na którą złożyła wniosek o przyznanie
pomocy na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Powiat
zobowiązał się (w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania na przebudowę ul.
Zamkowej) do realizacji zadania własnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1807
O Strzelce Opolskie –Krasiejów ul. Powstańców Śląskich w Kadłubie – w obrębie
skrzyżowania z drogą gminną ul. Zamkową.

• Wystąpiono do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pismem w sprawie
wyrażenia opinii w sprawie możliwości zagospodarowania części Placu Żeromskiego na
miejsca postojowe.
Zadania zakończone
• „Rozwój terenów zielonych w rejonie kompleksu wodnego Rybaczówka w mieście Strzelce
Opolskie”. Autorem projektu jest Biuro Projektów „DOMEL” z Dąbrowy Niemodlińskiej.
Koszt opracowania wyniósł 39 900 złotych. Projekt obejmuje swym zakresem m.in.
pielęgnację istniejącej i nasadzenia nowej zieleni, odmulenie zbiornika wodnego
„Dewizowiec”, budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem, remont parkingu, wykonanie
urządzeń sportowych, urządzeń małej architektury takich jak: ławki, budki lęgowe dla
ptaków i owadów.
• „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich – etap I” – opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie
projektu klimatyzacji dla budynku ratusza za 15 990 złotych (środki niewygasające
z upływem 2015 roku). Projektowo zadania zadanie podzielone zostało na dwie niezależne
od siebie części(poddasze i II piętro – 200 000zł; parter i I piętro – 250 000zł). Wystąpiono
do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na
prowadzenie prac w obiekcie objętym ochroną konserwatorską.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
{{{

TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU
PRZETARGU
09.03.2016
II 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 na którym
położona jest działka Nr 981 oznaczony jest jako tereny lasów i teren
urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w przypadku zaniechania

eksploatacji wody pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną
z usługami.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.000zł brutto.
Sprzedaż działki zabudowanej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług zwolniona jest z podatku VAT.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - III przetarg
nieograniczony z ceną wywoławczą obniżoną do 140.000zł brutto.
05.04.2016

III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami
Moniuszki i Stawową.
Nieruchomość obejmujące 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 wynosi 1.100.000zł netto (+23%
VAT)

GOSPODARKA LOKALOWA
Wynikiem negatywnym – z uwagi na brak oferentów – zakończył się ogłoszony na dzień
8 marca br. przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
w Strzelcach Op. przy Rynku 18 (lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej
powierzchni
użytkowej
42,62
m2;
w lokalu przed laty mieściła się Księgarnia Chrześcijańska).
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa niekolidująca z funkcją
mieszkaniową z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.
Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jednego najemcę, na
najem lokalu w częściach niewydzielonych ze wspólnym korzystaniem z powierzchni
nieużytkowej (komunikacja, w.c.)
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 25zł +
23% VAT.
Gmina Strzelce Opolskie przymierza się do powiększenia własnych zasobów
mieszkaniowych.
Program rozbudowy gminnych zasobów mieszkaniowych oparto o pomysł
nadbudowy istniejących już budynków. Zaplanowano, że w wybranych budynkach
zostanie dobudowane kolejne piętro i tym sposobem powstanie dodatkowa liczba mieszkań
komunalnych.
Prowadzone są prace projektowe, które mają dać odpowiedź na ile możliwa jest budowa
dodatkowego piętra w wytypowanych obiektach mieszkalnych należących do gminy.
To dla wielu mieszkańców bardzo ważny projekt, bowiem w chwili obecnej na
komunalne mieszkanie oczekuje 136 mieszkańców Strzelec Opolskich.

Wytypowano kilka obiektów, na których planuje się dokonać nadbudowy, obecnie trwają
prace projektowe i zakładamy, że inwestycja ruszy w przyszłym roku. Koszt takiego
rozwiązania zamknie się w granicach kilkudziesięciu procent w porównaniu do nowego
budownictwa.
Pierwsze prace projektowe koncentrować się będą na budynkach miejskich,
pierwszym z takich budynków jest blok mieszkalny przy ul. Krakowskiej 42-44.
Obecnie trwają intensywne prace badające techniczne możliwości budowy dodatkowej
kondygnacji na tym obiekcie.
Trzecie piętro na tym budynku da nam w efekcie sześć nowych mieszkań. W kolejnych
etapach będziemy badać budynki przy ul. Krakowskiej 4 i Krakowskiej 16A.
W swoich zamierzeniach Gmina uwzględnia starania o wsparcie finansowe
z dostępnych źródeł zewnętrznych. Istotnym może w tym przypadku okazać się
Ogólnopolski Program Wspierania Budownictwa Komunalnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Dobiegają końca prace związane z wydawaniem decyzji ustalających opłaty
adiacenckie dla właścicieli nieruchomości w: Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierzy,
Rozmierce, Grodzisku, Kadłubie Piecu oraz w Dziewkowicach.
Ogółem przeprowadzono 729 postępowań.
W przypadku pięciu miejscowości zakończyło się wydawanie decyzji, pozostało jeszcze
wydanie 80 decyzji dla Kadłuba Pieca.
Na chwilę obecną wpłynęły 34 odwołania:
• Kadłub Piec – 17
• Rozmierz – 1
• Rozmierka – 16.

GOSPODARKA ODPADAMI
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi:
Do dnia 22.03.2016 roku wystosowano 422 upomnienia na kwotę 102 298,74 zł dotyczące
rat za miesiące: październik, listopad, grudzień 2015r.
W marcu do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 15
nowych oraz 104 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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.
Likwidowane są kolejne „dzikie wysypiska” zlokalizowane w Strzelcach Opolskich, na
terenach należących do gminy, tworzące się głównie przy dzwonach do selektywnej zbiórki
odpadów.
22 marca br. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, jako pierwsi w tym
roku, w ramach kampanii promującej gminny system gospodarowania odpadami
komunalnymi, zapoznali się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez Pracownice Referatu GOK w Centrum Edukacji Ekologicznej.

FUNDUSZE POMOCOWE
11 marca 2016 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia KędzierzyńskoStrzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, podczas którego podjęto uchwałę
o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu jego statutu oraz dokonano wyboru władz.
Stowarzyszenie tworzy 13 samorządów: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Ujazd, Leśnica,
Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Jemielnica, Polska Cerekiew,
Reńska Wieś, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
Celem stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz
dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących go jednostek samorządu
terytorialnego m.in. poprzez:
• wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
• promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
i innych podmiotów,
• podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych,
• pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojo-wych
i wspólną realizację projektów.
W skład Komitetu Założycielskiego organizacji wchodzą:
• Sabina Nowosielska – Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle
• Marian Wojciechowski – Wójt Reńskiej Wsi
• Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Stowarzyszania tworzą:
• Sabina Nowosielska – Przewodnicząca Zarządu
• Waldemar Gaida – Wiceprzewodniczący Zarządu
• Małgorzata Tudaj
• Tadeusz Goc
• Tadeusz Kauch
• Krzysztof Ficoń
• Alojzy Parys
Skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia stanowią:
• Mariusz Stachowski
• Piotr Kanzy
• Marcin Wycisło

INICJATYWY GOSPODARCZE I PROMOCJA
16 marca w Opolu odbyła się konferencja „Forum procesu inwestycyjnego”
zorganizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego.
Spotkali się na niej samorządowcy, inwestorzy i firmy doradcze oraz szefowie jednostek
niezbędnych przy realizacji inwestycji jak np. Agencja Nieruchomości Rolnych, strefy
ekonomiczne oraz dystrybutorzy energii elektrycznej i gazu. Głównym tematem
konferencji było przedstawienie poszczególnych etapów procesu lokalizacji i realizacji
inwestycji, a szczególnie kwestia dostaw energii elektrycznej dla potencjalnych
odbiorców na terenach inwestycyjnych. Strzelce Opolskie reprezentował kierownik
Referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel.
21 marca wraz z Kierownikiem Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji H.
Czempielem uczestniczyliśmy w zorganizowanej w Opolu Międzynarodowej
Konferencji Demograficznej.
Konferencja zorganizowana z inicjatywy europosłanki Danuty Jazłowieckiej, zgromadziła
polityków, ludzi świata nauki, przedstawicieli biznesu i samorządowców.

Wykłady oraz panele dyskusyjne dotyczyły najważniejszych wyzwań dla Śląska
Opolskiego: niskiej dzietności, starzenia się społeczeństwa oraz migracji.
Redakcja magazynu Forbes przyznała coroczne Diamenty najbardziej dynamicznie
rozwijającym się przedsiębiorstwom w Polsce.
Miło poinformować, iż wśród tegorocznych zdobywców Diamentów Forbesa znalazła się
firma Adamietz Sp. z o.o.
Uroczysta gala odbędzie się 19 maja br.
W dniach 23 i 24 kwietnia na Placu Żeromskiego w Strzelcach Op. odbędą się kolejne
Strzeleckie Targi Wiosenne.
Tegoroczne targi odbędą się w nieco innej, zmienionej formule.
Targi planuje się ukierunkować na produkty regionalne, a także usługi związane
z zagospodarowaniem czasu wolnego, zdrowia i urody.
Poza najbardziej znanym na naszym terenie kołoczem śląskim, zwiedzający będą mogli
popróbować regionalnych miodów, wędlin, serów czy wypieków.
W tym roku takie stoiska chcemy ulokować w jednym z dwóch ciągów w namiocie, ale
liczymy na to, że oferta wytwórców produktów regionalnych z roku na rok będzie się
poszerzać.
Oczywiście aktualny pozostaje cel targów, czyli promocja lokalnych przedsiębiorców.
Zachęcamy do udziału w targach młode firmy, np. z inkubatorów. Będzie stoisko z pracą
oferowaną przez strzeleckie firmy, które w ubiegłym roku cieszyło się wielkim
zainteresowaniem.
Liczymy też na to, że wiele osób skorzysta z okazji i wypełni na miejscu wniosek
w ramach programu Rodzina 500+.
Będą też występy artystyczne, pokazy kulinarne, wesołe miasteczko, zbierać będziemy
przepisy do „Portretu kulinarnego Strzelczan”, będzie też oczywiście nasza „specjalność
lokalna”, czyli losowanie nagród od licznych sponsorów.
Serdecznie zapraszamy wystawców i zwiedzających.

ROLNICTWO
Zebrania sprawozdawcze w sołectwach.
Trwają zebrania w sołectwach Gminy Strzelce Opolskie, najbliższe z zebrań odbędą się
w sołectwach:
31 marca – w Warmątowicach
1 kwietnia – w Niwkach
5 kwietnia – w Osieku
6 kwietnia – w Dziewkowicach
8 kwietnia – w sołectwie Nowa Wieś
12 kwietnia – w sołectwie Farska Kolonia
14 kwietnia – w Błotnicy Strzeleckiej.

OŚWIATA
Nabór do przedszkoli w gminie Strzelce Opolskie na rok szkolny 2016/2017
Do 3 marca 2016 roku składano wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydat warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Tegoroczna rekrutacja przebiegała pod znakiem niepewności o liczbę miejsc w placówkach,
bowiem zmiana ustawy oświatowej skutkuje tym, że dzieci sześcioletnie w większości

pozostają w przedszkolach. Taka sytuacja spowodowała, że mogło zabraknąć miejsc dla
trzylatków, co zresztą wynikało ze wstępnych analiz. Według stanu na dzisiaj brakuje nam 102
miejsc w przedszkolach miejskich, co wynika z faktu pozostawienia sześciolatków
w placówkach.
Rozwiązaniem problemu może być utworzenie dodatkowych trzech oddziałów
przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7. Będą to oddziały przedszkoli nr 5,
8 i 9,a więc placówek położonych najbliżej szkoły nr 7.
Żeby jednak całkowicie zapewnić opiekę dla trzylatków postanowiliśmy otworzyć dodatkowy
dla nich oddział w Dziewkowicach, miejscowości położonej najbliżej Strzelec Opolskich,
w której funkcjonuje przedszkole w pełnym wymiarze godzin i z pełnym wyżywieniem. To
najlepszy z możliwych wyborów, gdyż inne placówki wiejskie pracują w trybie
pięciogodzinnym zatem przystosowanie ich do pełnowymiarowej opieki nad trzylatkami
byłoby niezwykle kosztochłonne. Dodatkowy oddział w Dziewkowicach da kolejne 25 miejsc
dla trzylatków.
Proponowane rozwiązania wiążą się z określonymi kosztami, na sfinansowanie
zaplanowanych prac przystosowawczych obiektów dla potrzeb nowych oddziałów
przedszkolnych niezbędnych będzie około 400 tysięcy złotych.
„MALUCH” – edycja 2016
Gmina Strzelce Opolskie otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016
w Strzelcach Opolskich w kwocie: 192.240,00zł..
Dotacja przedszkolna 2016
Gmina Strzelce Opolskie otrzymała ostateczną wysokość dotacji, która wyniesie:
1.143.950,00zł. tj. więcej o 54.275,00zł od kwoty dotacji wstępnej.
Koszykarze z PG nr 1 na podium – brązowi medaliści
25 lutego 2016 roku odbył się w Brzegu finał wojewódzki w koszykówce dziewczyn.
Uczennice PG nr 1 zdobyły brązowy medal, a tego samego dnia w Prudniku chłopcy
również wywalczyli brąz przegrywając tylko jednym punktem w meczu z Opolem.
Gala Lauri – najlepszy uczeń powiatu
27 lutego 2016 roku w Powiatowym Centrum Kultury odbyła się kolejna już Gala Lauri
2016. Podczas uroczystości wręczono nagrodę w kategorii: Najlepszy Uczeń Powiatu
Strzeleckiego. Nagrodę w tej kategorii i tytuł otrzymała uczennica PSP nr 7.
„Mam talent” – 2016 (ZPO Kadłub)
3 marca 2016 roku w kadłubskiej szkole odbył się już trzeci konkurs Mam Talent Show.
Służy on odkrywaniu talentów i rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów. Przez blisko trzy
godziny młodzi artyści prezentowali na scenie różnorakie talenty, wzbudzając zaciekawienie
i zachwyt widzów. Podziwiano talenty wokalne, akrobatyczne, plastyczne, gry na
instrumentach, recytatorskie i fryzjerskie.
W przerwie zmagań uczestników na scenie pojawił się gość specjalny - Mateusz Hasterok,
najlepszy sportowiec powiatu strzeleckiego 2016, który zaprezentował swój talent i rozegrał
pokazową partię szachów.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (PSP nr 7)
4 marca 2016 roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczyli
w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego
przez Strzelecki Ośrodek Kultury. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się uczniowie:
PSP nr 7 (kategoria klas I-III), PSP nr 2 (kategoria klas IV-VI), PG w Szymiszowie
(kategoria: poezja śpiewana).
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt
(PSP nr 2)

5 marca 2016 roku zostały przeprowadzone Mistrzostwa Województwa Opolskiego
w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt Szkół Podstawowych.
Uczennica klasy sportowej - VIb - o profilu pływanie zajęła III miejsce w finale.
Umowa na dostawę węgla oraz koksu na potrzeby jednostek oświatowych podpisana.
15 marca 2016 roku została podpisana umowa na dostawę węgla oraz koksu na potrzeby
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie w 2016 roku.
Najkorzystniejszą spośród dziewięciu złożonych w postępowaniu, okazała się oferta firmy
EKOSIL Zdzisław Dzieciucha z Zabrza. Oferta przyjęta została do realizacji.

KULTURA
Strzelecki Ośrodek Kultury odnotował na swoim koncie kolejny sukces
w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na realizację własnych projektów
kulturalnych.
Tym razem SOK otrzymał grant w wysokości 10 000 zł w ramach konkursu Funduszu
Naturalnej Energii na projekt „W poszukiwaniu Gwiazdosza Czarnogłowego” - cykl
warsztatów edukacyjnych i działań służących zwiększeniu świadomości mieszkańców
związanej z tematem ochrony środowiska”.
Projekt ma za cel przyczynić się do podniesienia wiedzy ekologicznej dotyczącej
ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem grzyba Gwiazdosza
Czarnogłowego (włosogwiazd czarnogłowy) ujętego na czerwonej liście grzybów
wymierających.
Wskazany grzyb posiada stanowiska w zabytkowym Parku miejskim, a konkretnie wśród
pól Księżego Lasu.
Grzyb ten należy do najrzadszych grzybów w Polsce. W całym kraju znany jest obecnie
tylko na dwóch stanowiskach, z których jedno znajduje się właśnie w Księżym Lesie.
W ramach projektu zaplanowano cykl warsztatów ekologicznych uświadamia-jących
mieszkańców o wartości bioróżnorodności przyrody i konieczności dbałości o jej
wymierające gatunki.

SPORT
Mateusz Hasterok, młody szachista z sekcji działającej przy Referatu Sportu
i Rekreacji został zwycięzcą plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu
strzeleckiego, zorganizowanego przez redakcję „Strzelca Opolskiego”.
Wyprzedził on piłkarza Jedności Rozmierka Łukasza Hermasza oraz tenisistkę z Leśnicy
Justynę Jegiołkę.

POMOC SPOŁECZNA
Program: Rodzina 500+
Od 1 kwietnia 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
rozpoczyna realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw.
programu: „Rodzina 500+”.
Utworzonych zostało 20 punktów, w których mieszkańcy Gminy Strzelec Opolskich będą
mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia. Informacje o Punktach oraz o programie
zostały rozpowszechnione w formie plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej oraz na stronach
internetowych OPS i Urzędu Miejskiego. Od dnia 15 marca 2016 r. w siedzibie tut. OPS
można pobierać druki wniosków.
Na dzień dzisiejszy wydanych zostało 570 wniosków w formie papierowej. Ponadto druki
te można także pobierać poprzez stronę internetową.
W dniach 9-10 marca do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Strzelce
Opolskie trafiły po raz kolejny jabłka.

7200 kilogramów owoców zostało rozdystrybuowanych za pośrednictwem strzeleckiego
OPS wśród osób o niskich dochodach, schorowanych oraz samotnych.
W ramach Porozumienia „ Nie Marnuj Jedzenia” zawartego z Bankiem Żywności
w Opolu Gmina otrzymała dodatkowo 300 kg margaryny Rama oraz Kaszki zbożowe
dla dzieci– 120 szt, które trafiły do osób potrzebujących.
W ramach działalności „Klubu Bliżej dziecka ,bliżej rodziców” w dniu 16.03.2016 r.
odbyło się spotkanie o tematyce „ Jak rozmawiać z nastolatkiem” , które poprowadziła
psycholog Bogusława Wanat .

PROFILAKTYKA
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016, w dniach 9 i 11 marca br. uczniowie i nauczyciele Centrum
Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Strzelcach
Opolskich wzięli udział w zajęciach profilaktycznych z tematyki cyberzagrożeń.
Warsztaty pn. „Stop cyberprzemocy” nakierowane były na wzbudzenie refleksji
i uwrażliwienie młodych osób na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem
współczesnych mediów. Spotkania te odbyły się w 11 oddziałach klasowych.
Z kolei szkolenie dla nauczycieli pn. „Cyberproblemy dzieci i młodzieży”
koncentrowało się na przedstawieniu skutecznych sposobów rozpoznawania agresji
i przemocy występującej w sieci.
Odbiorcy wykazali zainteresowanie przedstawioną problematyką, aktywnie uczestniczyli
w proponowanych ćwiczeniach, chętnie zadawali pytania.
Koszt organizacji warsztatów w kwocie 6000 zł pokryty został z budżetu gminy,
z funduszy przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
opracowane i uzgodnione zostały z Opolskim Urzędem Wojewódzkim Plany szkolenia
obronnego na 2016 rok
28 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Warmątowice.
Zarząd uzyskał absolutorium z działalności za okres kadencji i za 2015 rok. Wybrano
Zarząd. Prezesem OSP ponownie została Alicja Szaforz-Gabor.
5 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Rożniątów. Podobnie jak
wcześniej
Zarząd
uzyskał
absolutorium.
Wybrano władze OSP z Prezesem dh Karolem Bischoffem na czele.
6 marca Zebraniem w OSP Kadłub zakończył się cykl zebrań sprawozdawczowyborczych OSP. Aktualnie trwają prace związane z przekazaniem danych do Systemu
OSP.
Generalnie wszystkie Zarządy uzyskały absolutorium.
Wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału M-G, który zwołany został na dzień 11 czerwca
2016r. Wybrani także zostali przedstawiciele do Zarządu Oddziału M-G Związku OSP RP.
Tylko w 1 przypadku, tj. OSP Szymiszów zmieniony został Prezes OSP. Nowym Prezesem
został Piotr Kiełbasa.
2 marca odebrane zostały roboty remontowe świetlicy strażackiej OSP w Rożniątowie.
Koszt remontu to kwota 9.594,00 zł.
Na ukończeniu są prace związane z remontem świetlicy w remizie OSP Osiek (zadanie
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wartość 24.990,00 zł)
Zakończone zostały prace (roboty) związane z dostosowaniem zakupionego dla OSP Kadłub
samochodu, tzw. „beczki” do wymogów samochodu pożarniczego.

Samochód uzyskał wymagane homologacje i jest pełnowartościowym samochodem
pożarniczym. W najbliższym czasie przekazany zostanie oficjalnie do użytkowania przez
OSP Kadłub.
Łączny koszt zakupu i prac dostosowawczych zamknie się kwotą ok. 85 tyś. zł. Samochód
na podwoziu MAN, rok 2001, poj. zbiornika 13.500 litrów wody.
12 marca w remizie OSP Kadłub przeprowadzono eliminacje miejsko – gminne
XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież
zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do konkursu zgłosiły się dzieci i młodzież z sześciu placówek:
- NSP Grodzisko
- PG Szymiszów
- ZSO (PG z oddziałami dwujęzycznymi)
- CKZiU
- OSP Grodzisko
- OSP Szymiszów
Laureaci trzech pierwszych miejsc w swoich kategoriach wiekowych reprezentować
będą Gminę Strzelce Opolskie podczas eliminacji powiatowych OTWP, które odbędą
się 31 marca.
Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl.
Zespół strażacki „Zgrani Fojermani” z Grodziska otrzymał zaproszenie do udziału
w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych OSP, który odbędzie się w dniach
18-20 czerwca br. w Krynicy.
Jest to duże wyróżnienie nie tylko dla zespołu, ale także dla Gminy.

SPRAWY RÓŻNE
Pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza p. M. Feliniak trwają prace zespołu do
przygotowania i organizacji obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej.
Wiadomo już, iż gwiazdami tegorocznych Dni Ziemi Strzeleckiej, które odbędą się
w dniach 4-5 czerwca będą: Kayah, Big Cyc, Michał Milowicz, Mesajah i Grzegorz
Hyży.
Mesajah, Grzegorz Hyży i Big Cyc będą gwiazdami sobotniego koncertu, natomiast Michał
Milowicz i Kayah wystąpią na scenie w Parku Miejskim w niedzielny wieczór.
Szczegółowy program dwudniowej imprezy jest nadal opracowywany.
Zarządzeniem
Nr
46/2016
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z dnia
7 marca 2016r. wyznaczone zostały podmioty, w których wykonywana jest kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Podmioty te to:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o
ul. Mickiewicza 2
47 – 100 Strzelce Opolskie.
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ul. Krakowska 16
47 – 100 Strzelce Opolskie
3) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ul. Strażacka 8
47-100 Strzelce Opolskie
4) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – filia w Szymiszowie
ul. Strzelecka 2

47-100 Szymiszów
5) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – filia w Leśnicy
ul. Szpitalna 20
47-150 Leśnica
6) Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
ul. Opolska 36A
47 – 100 Strzelce Opolskie
7) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”
ul. Krakowska 16
47 – 100 Strzelce Opolskie
14 marca 2016r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie
Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Opolskim.
Spotkanie uświetnił Pan Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
W Radzie zasiadają eksperci w dziedzinie rodziny, opieki społecznej oraz szeroko
rozumianej polityki społecznej. Miło poinformować, że do prac w Radzie nominowana
została Wiceburmistrz Maria Feliniak.
17 marca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się uroczyste Spotkanie
Wielkanocne, w którym udział wzięli uczestnicy placówki oraz ich rodzice i opiekunowie,
a także zaproszeni goście:
- Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Gabriela Puzik,
- Sekretarz Gminy- Pani Magdalena Żelazna,
- Opiekun Klubu Ośmiu działającego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Op.Pani Grażyna Ziaja wraz z wolontariuszami.
Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania przygotowanego podczas
zajęć teatralnych przedstawienia okolicznościowego oraz wypieków powstałych w ramach
treningów kulinarnych.
Spotkanie społeczności Domu było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz
integracji rodziców i opiekunów.
W związku z wnioskiem Radnej Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Pani Danuty
Foryt, zgłoszonym podczas obrad XIX sesji w dniu 24.02.2016 w sprawie wyjaśnienia
przyczyn rezygnacji kolejnych wspólnot mieszkaniowych z usług świadczonych przez
Spółkę PUKiM, do Przewodniczącego RN – Pana Henryka Rzońcy w dniu 8 marca
br., wystosowano pismo o podjęcie działań, mających na celu bieżące monitorowanie
działalności Spółki w przedmiotowym zakresie.
Na powyższe pismo otrzymano odpowiedź o treści:
„na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 marca br. miał zostać zgłoszony projekt
uchwały Rady Nadzorczej zmieniający plan działania RN w 2016 r.
Według tych zmian Rada Nadzorcza co najmniej raz w kwartale zajmie się
monitorowaniem działalności PUKiM Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych na rzecz
wspólnot mieszkaniowych. Tym samym Rada Nadzorcza uczyni zadość wymogowi
bieżącego monitorowania działalności spółki w tym zakresie.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej wprowadzony miał również zostać dodatkowy punkt dot.
omówienia ewentualnych rezygnacji wspólnot mieszkaniowych z usług świadczonych na
ich rzecz przez spółkę PUKiM wraz ze skutkami finansowymi tych rezygnacji. Zarząd
spółki został zobligowany do pisemnego przedłożenia na posiedzenie RN stosowych
informacji.
W chwili obecnej oczekuję na informację dot. podjętych, ostatecznych decyzji”.

Zarządzeniem Nr 63/2016 z dnia 23 marca br. podjąłem decyzję o oddaniu
w najem części piwnic w budynku Ratusza w Strzelcach Opolskich.
Pomieszczenia piwnic o łącznej pow. użytkowej 150 m2 przeznaczone są do oddania
w najem na okres do 20 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

INNE WYDARZENIA

25.02.2016

Roczna narada Komendy Powiatowej Policji (Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich)

26.02.2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

26.02.2016

„Zimowy Turniej przyjaźni w halowej piłce nożnej” (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Grodzisku)

27.02.2016

Pogrzeb śp. Michała Fiałkowskiego - wieloletniego działacza Ziemi
Strzeleckiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich I i II kadencji.

27.02.2016

Gala Lauri 2016 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich)

28.02.2016

Żołnierzy
Wyklętych
Uroczyste
obchody
Dnia
Pamięci
współorganizowane przez Gminę Strzelce Opolskie pod Narodowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
(tzw. Polana Śmierci w lesie koło Barutu, gmina Jemielnica)

29.02.2016

Jubileusz 100. rocznicy urodzin p. Teresy Kierstein (Kadłubiec)

29.02.2016

Otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora przy ul. Parafialnej 2a
w Strzelcach Opolskich

04.03.2016

Konferencja organizowana przez opolskich parlamentarzystów
Platformy Obywatelskiej „Zamach na Edukację. STOP”(Opole,
Opolskie Centrum Rozrywki KUBATURA)
Program konferencji obejmował takie zagadnienia jak:
- skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków;
- potencjalne skutki likwidacji gimnazjów dla systemu oświaty.

10.03.2016

Spotkanie informacyjne dot. prowadzonego naboru wniosków
o udzielenie dotacji w ramach konkursu na przygotowanie lub
aktualizację programów rewitalizacji.

11.03.2016

Celem spotkania zorganizowanego przez Marszalka Województwa
Opolskiego było przekazanie kompleksowych informacji dotyczących
udziału w ww. konkursie.
Dzień Sołtysa

12-13.03.
2016

Międzynarodowy Turniej Karate XXII Rada Regentów (Zawadzkie,
GOSiT)

12-13.03.
2016

X Ogólnopolski Turniej „Strzelca” Piłki Siatkowej (hala sportowa PG Nr
2 w Strzelcach Opolskich)

12.03.2016

Gala Perła Roku 2016 (Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach
Opolskich)

15-16.03.
2016

Dyskusja „Wyzwania rozwojowe samorządów. Między wizją
obywatelskiego smart city, a koniecznością finansowania codziennych
wyzwań. Możliwości i ograniczenia rozwoju polskiej samorządności”
(Warszawa, Sejm RP)

15.03.2016

XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej dla uczniów (Zespół
Placówek Oświatowych „Ósemka”)

16.03.2016

Sesja Dialogu „Miasta Przyszłości” (Warszawa, Centrum Nauki Kopernik)

16.03.2016

Spotkanie pt. „Plan: Inwestor. Opolskie Forum współpracy partnerów
procesu inwestycyjnego” (Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego)
Tematami przewodnimi spotkania organizowanego przez Marszałka
Województwa Opolskiego były m.in. dotychczasowe doświadczenie
podmiotów zaangażowanych w proces obsługi inwestorów w zakresie
wzajemnej współpracy, kwestie uzbrojenia terenów w energię elektryczną
oraz procedury administracyjne związane z lokowaniem nowych zakładów
produkcyjnych na terenie województwa opolskiego.

17-18.03.
2016

XIV Dni Marketingu Sportowego – doroczna konferencja poświęcona
tematyce sportu, biznesu i marketingu (Centrum Olimpijskie
w Warszawie)

17.03.2016

Spotkanie Wielkanocne
w Strzelcach Opolskich

19.03.2016

Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)

20.03.2016

Puchar Polski w Sumo (hala sportowa PG Nr 2 w Strzelcach Op.)
Zawody odbyły się
Strzelec Opolskich.

w Środowiskowym

pod

Honorowym

Domu

Patronatem

Samopomocy

Burmistrza

Organizatorami zawodów byli UKS Siódemka i Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Strzelcach Opolskich.
20.03.2016

Msza Św. w intencji dzieci z Zespołem Downa (Kościół pw. Św.
Wawrzyńca w Strzelcach Op.)

21.03.2016

22.03.2016

Międzynarodowa Konferencja Demograficzna (Opole, Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe)
Tematyka konferencji dotyczyła wpływu zmian demograficznych w Europie
na rynek pracy oraz narzędzi, przy pomocy których można im
przeciwdziałać, także w naszym regionie.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
omówienie bieżącej realizacji zadań ZHK;
zasady współpracy Spółki w ramach konsorcjum z firmą NAPRZÓD,
z uwzględnieniem zabezpieczenie interesów ekonomicznych PUKiM;
wykorzystanie nieruchomości spółki;
omówienie wyników finansowych za styczeń 2016r.;
informacja Zarządu za luty–marzec 2016r.
Konferencja „Logistyka, Inwestycje, Przyszłość” (Gliwice)

24.03.2016

Dzień Kapłaństwa

21.03.2016

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
05-06.04.
2016

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

