
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

 

(28 lipca – 2 września 2021r.) 

FINANSE 

➢ W okresie od 28 lipca br. wydane zostały następujące Zarządzenia finansowe: 

1) Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych na rok 2021. 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXXIX/328/2021 Rady Miejskiej w 

Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 

Zarządzenie obejmuje:  

✓ zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2021, 

ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 stycznia 

2021 r., w szczegółowości dochodów i  wydatków budżetowych, z podziałem na 

poszczególne jednostki; 

✓ zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 

i w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce 

Opolskie na rok 2021. 

2) Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

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

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków, w części dot. zadań własnych 

na ogólną kwotę 82.070,00 zł. 

Zmiany w tym zakresie dotyczą odpowiednio Działów: 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zmiany na kwotę 12.000 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego 

Zarządu Mienia Komunalnego i związane są z bieżącą działalnością jednostki, w 

szczególności z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia (10.000 zł) oraz 

szkoleniami pracowników (2.000 zł). 

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Przesunięcia na łączną kwotę 40.300,00 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora 

Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Op. a związane są z realizacją 

zadania dot. doposażenia stołówki szkolnej oraz naprawy sufitów w PSP Nr 4 

w Strzelcach Opolskich. 

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Zmiany w planie wydatków, w ramach funduszu sołeckiego dotyczą kwoty 270,00 zł, 

dokonane zostały na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska a 

związane są z koniecznością zaplanowania obowiązkowych składek od umowy 

zlecenia. 

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA  

Zmiany w obrębie ww. działu dotyczą 29.500,00 zł, wprowadzone zostały na wniosek 

p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji i związane odpowiednio z: 



✓ 17.200,00 zł – przesunięcie związane z realizacją zadania „Kompleksowa 

modernizacja służąca poprawie efektywności energetycznej budynku Hali 

Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich” (dostosowanie 

klasyfikacji budżetowej); 

✓ 12.300,00 zł – zmiana planu finansowego związana jest z potrzebą wykonania 

prac termomodernizacyjnych ścian fundamentowych budynku Hali Sportowej 

od strony Pl. Żeromskiego, w ramach realizacji zadania: „Kompleksowa 

modernizacja służąca poprawie efektowności energetycznej budynku Hali Sportowej 

przy Pl.  Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich. 

3) Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10  sierpnia 2021 r. 

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

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 42.952,00 zł, co stanowi 

skutek przyznanych gminie dotacji: 

 

KWOTA 

DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE  

9 871,00 środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego 

z przepisów ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku 

w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego 

pracę socjalną  w środowisku w roku 2021 

27 000,00 zmian w planie dotacji dokonano w związku z weryfikacją potrzeb 

dotyczących przewidywanego kosztu realizacji wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2021 r. 

240,00  środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji 

przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie                            

z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

5 841,00 środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia                                 

za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z 

przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

42.952,00 OGÓŁEM 

4) Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania Gminy Strzelce Opolskie i planu 

finansowego Strzeleckiego Kultury za pierwsze 2021 r. oraz informacji o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024. 

 

Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania 

budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający 

zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna 

budżetu rzędu 7.823.812,35 zł. 

Analizując przebieg kolejnych budżetów należy zauważyć powtarzalności 

realizowanych zadań (tzw. wydatków sztywnych), skalę tych wydatków, struktury - co 

pozwala zakładać szacunki co do realizacji rocznej na podstawie wykonania półrocznego, o 

ile nie wystąpiły okoliczności szczególne. Z pewnością okolicznością szczególną w roku 

ubiegłym, jak i bieżącym jest sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za 

tym idzie szereg czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów 



pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. Zastój 

gospodarki odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu 

terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, niższa realizacja 

planu dochodów - może budzić niepokój. W tej sytuacji zdecydowanie uzasadnione jest 

zachowanie procedury ostrożnościowej. Niezmiennym elementem realizacji budżetu 

jest więc dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków. 

Mimo uzyskanych wskaźników pierwszego półrocza świadczących o prawidłowej 

realizacji planu budżetu, ostatecznie decydujące będą zdarzenia drugiego półrocza m.in. 

związane z pozyskaniem środków dotacyjnych z dofinansowania unijnego jako źródła 

finansowania najważniejszych zadań inwestycyjnych. W sytuacji braku tych wpływów, 

bądź ryzyka przesunięci płatności w czasie, koniecznym będzie wykorzystanie w pełni 

zaplanowanych środków przychodu (kredytu). 

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie 

stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca br. 

Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu 

zadań - uwzględniający rozpoczęte procedury - można uznać za zadawalający. 

Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny 

kontynuować realizację założeń budżetu roku 2021. 

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2021 - PRZED I PO ZMIANACH 

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE 

PLAN:          
na 01.01.2021 

r. 
na 30.06.2021 r. 

różnica 

[3-2] 

1 2 3 4 

DOCHODY    150.780.000,00 155.978.005,63 +5.198.005,63 

z czego:  dochody bieżące 143.295.000,00 145.538.679,63 +2.243.679,63 

               dochody 

majątkowe 
7.485.000,00 10.439.326,00 +2.954.326,00 

    

w tym:    

subwencja 25.814.680,00 25.713.004,00 -101.676,00 

dotacje na zadania 

zlecone 
38.275.385,00 39.230.466,63 +955.081,63 

dotacje na zadania 

własne 
2.525.323,00          2.628.060,00 +102.737,00 

środki pozyskane z 

innych źródeł (w tym z 

UE) 

6.429.381,83 

(5.275.381,83) 

8.322.176,08 

(5.449.442,08) 

+1.892.794,25 

(+174.060,25) 

pozostałe dochody 

w tym z opłat za 

zezwolenia 

za sprzedaż napojów 

alkoholowych  

77.735.230,17 

680.000,00 

80.084.298,92 

680.000,00 

+2.349.068,75 

0,00 

    

PRZYCHODY 15.482.000,00 17.187.098,00 +1.705.098,00 

pożyczki i kredyty 

niewykorzystane środki 

pieniężne... 

9.000.000,00 

2.499.598,00 

9.000.000,00 

3.097.375,44 

0,00 

+597.777,44 

wolne środki 3.982.402,00 5.089.722,56 +1.107.320,56 



DOCHODY + 

PRZYCHODY 
166.262.000,00 173.165.103,63 +6.903.103,63 

    

WYDATKI + 

ROZCHODY 
166.262.000,00 173.165.103,63 +6.903.103,63 

    

WYDATKI 163.100.000,00 170.993.005,63 +7.893.005,63 

w tym:    wydatki bieżące 144.551.000,00 147.556.545,63 +3.005.545,63 

             wydatki 

majątkowe 
18.549.000,00 23.436.460,00 +4.887.460,00 

w tym:    

wydatki własne (tym z 

porozumienia) 
124.824.615,00 131.762.539,00 +6.937.924,00 

z czego na wydatki 

GPPiRPA i PPN 
680.000,00 834.130,56 +154.130,56 

wydatki na zadania 

zlecone 
38.275.385,00 39.230.466,63 +955.081,63 

w ramach wydatków 

bieżących: 
   

wynagrodzenia i pochodne 58.160.437,09 58.149.652,81 -10.784,28 

wydatki remontowe 

 
2.240.690,00 2.636.690,00 +396.000,00 

ROZCHODY 3.162.000,00 2.172.098,00 -989.902,00 

spłata kredytów i 

pożyczek krajowych 
3.162.000,00 2.172.098,00 -989.902,00 

DOCHODY - 

WYDATKI 
-12.320.000,00 -15.015.000,00 -2.695.000,00 

PRZYCHODY - 

ROZCHODY 
+12.320.000,00 +15.015.000,00 +2.695.000,00 

Zgodnie z wymogiem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, w dniu 31 sierpnia br. Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Gminy Strzelce 

Opolskie i planu finansowego Strzeleckiego Kultury za pierwsze 2021 r. oraz informacji 

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przekazane 

zostało Przewodniczej Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu.  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ROZWÓJ GMINY 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

20.08.2021  Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku Odbiorcom Końcowym 

X Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 



Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 roku, Odbiorcom 

Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii 

elektrycznej. 

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Strzelce Opolskie na rzecz 

367 jednostek z terenu województwa. Jest to kolejna próba wyłonienia 

sprzedawcy. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa 

cena przekraczała środki posiadane przez zamawiających. 

Procedura w realizacji.  

W postępowaniu uczestniczą 4 firmy: 

1) ENIGA Edward Zdrojek, Słupsk, 35 482 055,01 zł; 

2) Entrade Sp. z o. o., Jawczyce, 38 138 732,04 zł;  

3) Tauron Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków, 31 885 090,97 zł 

4) Energa Obrót S.A., Gdańsk, 32 703 381,48 zł 

Ceny oferty wyliczone na podstawie cen jednostkowych. 

Najniższa cena została złożona przez TAURON Sprzedaż. Obecnie 

prowadzona jest weryfikacja, czy wykonawca ten spełnia warunki 

udziału. 

Umowy ze sprzedawcą planuje się zawrzeć w połowie września. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PODSTAWOWYM 

 

 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

 

19.07.2021   Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie 

ścieku przykrawężnikowego, parkingów z kostki betonowej , chodników i 

zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego, budowę oświetlenia ulicznego (8 punktów 

świetlnych) oraz sieci kanalizacji deszczowej. 

W postępowaniu uczestniczyło 5 firm:  

1) HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

ul. Zwycięstwa 1; 47-143 Jaryszów - 1 590 877,82 zł; 

2) Technical Solutions Sp. z o. o. ul. Strzelecka 13b; 47-230 

Kędzierzyn-Koźle - 1 392 192,63 zł; 



3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., 

ul. Klonowa 11; 42-700 Lubliniec - 1 422 595,77 zł; 

4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1; 47-143 Jaryszów - 1 599 000,00 zł; 

5) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8; 42-283 Boronów 

- 1 489 856,17 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Technical Solutions Sp. z o. o., 

która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 1 392 192,63 zł.  

Oferta przyjęta została do realizacji - w dniu 16 sierpnia miało miejsce 

podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 

20.07.2021   Przebudowa ulicy Sportowej w Dziewkowicach. 

Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni, wykonanie jezdni i zjazdów do posesji z kostki 

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

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

chłonne) oraz wykonanie oznakowania pionowego i utwardzenie pobocza. 

W postępowaniu uczestniczyły 2 firmy:  

1) HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

ul. Częstochowska 14; 42-283 Boronów - 262 634,79 zł; 

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1; 47-143 Jaryszów - 250 920,00 zł. 

Korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„TRANSKOM” Robert Białdyga, które zaoferowało wykonanie 

zadania za cenę 250 920,00 zł.  

Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 10 sierpnia br. podpisana 

została umowa z wybranym wykonawcą. 

26.08.2021  Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce 

Opolskie – Brzezina. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o szerokości 

3,5 m na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie-Brzezina. 

W postępowaniu uczestniczy 5 firm:  

1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., 

Lubliniec, 1 343 710,50 zł 

2) HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Boronów, 

1 378 966,55 zł 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga, Jaryszów, 996 300,00 zł 

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Racibórz, 1 373 219,23 

zł 

5) Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie, 1 160 000,00 zł. 

Trwa procedura wyboru wykonawcy, najwyżej oceniona została oferta 

złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

Robert Białdyga z ceną 996 300,00 zł  

Planuje się, że umowa z wykonawcą zawarta zostanie w drugim 

tygodniu września. 

06.09.2021 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 

Opolskich, przy ulicy Bocznicowej – „Program Twoje M” – etap II 

(budynek nr 1 i budynek nr 2) 

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych, 

wolnostojących, wielorodzinnych, 4 kondygnacyjnych z użytkowymi 



częściami podziemnymi. Oba budynki zaprojektowano na planie 

prostokąta o zwartej bryle z balkonami, a w poziomie parteru z tarasami. 

07.09.2021 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie – 

remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 

Zamkowej. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji bramy 

z przywróceniem historycznego wyglądu odtworzenie ornamentów, 

zabezpieczenia przeciwwilgociowe, remont zadaszenia, konserwacja rzeźb 

oraz wykonanie iluminacji. 

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

 

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

02.08.2021 Czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych na terenie 

miasta i gminy Strzelce Opolskie. 

Oferty złożyły 3 firmy:  

1) P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin, 47-100 Osiek, ul. Polna 6, 

24 251,00 zł; 

2) Firma Ogólnobudowlana Klaudia Moj, 47-100 Błotnica Strzelecka, 

ul. Leśna 39, 25 819,85 zł 

3) Grasschem Tadeusz Mróz, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Kozielska 5, 

52 370,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 24 251,00 zł złożyła firma P.H.U. BEN-

BUD Hurek Beniamin. Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 18 

sierpnia podpisana została umowa z wybranym wykonawcą.  

➢ W dniu 13 sierpnia 2021 zostały złożone przez Gminę Strzelce Opolskie 3 wnioski 

o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

Wnioski dotyczą zadań: 

1) Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Op. - modernizacja ulic M. 

Prawego, J. Rychla i S. Moniuszki w Strzelcach Op. i  przepustu  na ul. Wodnej 

w Kadłubie (wartość 13 500 000 zł, dofinansowanie w wys. 95 %); 

2) Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i SUW w sołectwach Kalinów, 

Kalinowice, Jędrynie, Ligota Dolna, Dziewkowice, Błotnica, Brzezina,  Kadłub 

i Mokre Łany (wartość 27 000 000 zł, dofinansowanie w wys. 95 %); 

3) Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin 

lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego - 

ul.  Strzelców  Bytomskich 2A, Strzelce Op.  

(wartość 5 000 000 zł, dofinansowanie w wys. 90 %). 

➢ Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+. 

Zarządzeniem Nr 148/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

powołany został Gminny Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce 

Opolskie 2021+.  

Przewodniczącym zespołu liczącego 38 osób, reprezentujących różne środowiska 

i instytucje jest Wiceburmistrz p. Józef Kampa. 



Porządek pierwszego spotkania zespołu które zaplanowano na 8 września przewiduje 

dyskusję nad najważniejszymi obszarami problemowymi naszej gminy, jak również 

nakreślenie kierunków jej rozwoju. 

W ramach działań zmierzających do opracowania Strategii: 

✓ do mieszkańców skierowano ankietę z prośbą o wyrażenie opinie                             na 

temat różnych dziedzin funkcjonowania gminy Strzelce Opolskie; 

✓ pracownicy Urzędu Miejskiego przekazują informacje, dane i materiały firmie 

konsultingowej Atelier, której zlecono prace nad przeprowadzeniem analiz oraz redakcją 

projektu strategii według najnowszych wymagań przepisów prawa. 

Kolejne etapy prac nad strategią gminy to m.in.: 

✓ przygotowanie wstępnego projektu strategii gminy Strzelce Opolskie,  

✓ przeprowadzenie procesu konsultacji tego projektu – zarówno wśród mieszkańców, jak i 

uzyskanie opinii właściwych instytucji i samorządów, 

✓ opracowanie ostatecznej wersji projektu strategii. 

Końcowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+ zostanie 

przekazany Radzie Miejskiej do końca grudnia br. 

INWESTYCJE  

 

 

 

ZADANIA W REALIZACJI  

 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wykonawcą prac związanych z wymianą lub 

naprawą oznakowania pionowego jest Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja ze 

Strzelec Opolskich.  

Zadanie realizowane jest w miarę występujących potrzeb.  

Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 40 000 

złotych. 

• „Poprawa odwodnienia ul. 1 Maja w Szymiszowie Osiedlu” – w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.  

Projekt za kwotę 5 166 zł wykonuje Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław Brzeziński z 

Opola. 

• „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa – ul. Różanej w Suchej” – 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.  

Dokumentację, za kwotę 3 997,50 zł opracuje „Biuro Inżynierskie Marcin Smardz” z Opola. 

• „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha” – Zakres zadania 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego obejmuje rozbudowę o dwa punkty 

oświetlenia ul. Kopernika w m. Sucha.  

Wykonawcą robót jest firma „ELEKTRYCY” A.A. Derner Spółka Jawna z Lublińca. 

Wartość zaplanowanych do wykonania robót określona została na kwotę 7 672,00zł. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” – wykonawcą zadania są 

wspólnie występujący wykonawcy: Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany z Niezdrowic 

oraz PHU Profectus Sp. z o. o. z Niezdrowic. 

Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 4 793 695,40 złotych. 

W ramach zadania przewiduje się rewitalizację Placu Żeromskiego z okalającymi ulicami 

wraz z podziemiami zlokalizowanymi pod placem w następującym zakresie: 

a) wykreowanie wewnątrz placu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej; 



b) wykreowanie ulicy północnej jako drogi ruchu uspokojonego (pieszo-jezdnej) 

z wydzieleniem części ulicy na potrzeby ogródków letnich kawiarni; 

c) nasycenie terenu wokół placu zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu alei platanów 

oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc parkingowych; 

d) nawiązanie w aranżacji placu do patrona – Stefana Żeromskiego, poprzez wykonanie 

przeszklonych instalacji w formie szklanych domów („Przedwiośnie”), strugi wodnej 

(„Wierna rzeka”) oraz wykonania ich iluminacji oraz iluminacji pomnika; 

e) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych - przewiduje się pozostawienie starych 

miejsc parkingowych oraz wykonanie nowych; 

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

g) wymiana oświetlenia placu, przylegających ulic oraz wykonanie iluminacji wybranych 

elementów zagospodarowania; wykonanie monitoringu. 

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

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

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

• „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą 

zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika 

z Boronowa. 

Wartość zamówienia wynosi 189 990,83 zł.  

Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ciągu rowu drogowego, wzdłuż planowanego 

chodnika. 

• Opracowanie „Koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu 

Miasta Strzelce Opolskie”. 

W ramach zadania ma powstać koncepcja zagospodarowania wód, która będzie określała 

i wskazywała dalsze kierunki działania w przedmiotowym zakresie. 

Wykonawcą zadania będzie RETENCJAPL Sp. z o.o. z Gdańska. 

Wartość zamówienia wynosi 54 120,00 zł. 

• „Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Brzezinie – opracowanie dokumentacji 

projektowej” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego wykona pracownia projektowa 

Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. 

Wartość zadania wynosi 6 500,00 zł. 

• „Oświetlenie ul. Leśnej w miejscowości Szczepanek” - w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego wykonuje Biuro Inżynierskie Marcin Smardz 

z Opola. Wartość zadania: 5 504,25 zł. 

• „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. 

Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” – wykonawcą zadania, którego 

wartość wynosi 2 790 000 złotych jest firma Adamietz Sp. z o.o. 

Zadanie obejmuje swym zakresem: 

a) przebudowa budynku A (obiekt w którym znajdowały się biura i magazyny PUKIM) – 

na obiekt biurowy, 

b) przebudowa budynku B na lokal gastronomiczny, 

w zakresie robót ogólnobudowlanych a także branży instalacyjnej (wod-kan, klimatyzacja, 

wentylacja, c.o., gaz) a także elektrycznej i niskoprądowej. 

 

Aktualnie prowadzone są roboty związane z wzmocnieniem stropu nad archiwum, 

betonowanie komory szybu windy oraz betonowanie stropu w budynku gastronomi 

wraz z szałowaniem schodów na piętro.  

Prowadzone są roboty związane z osuszaniem ścian budynku, szałowanie z 

betonowaniem schodów w budynku A, wykuwanie otworów okiennych w budynku B z 



betonowaniem nadproży oraz wieńca obwodowego, ponadto rozpoczęto montaż 

instalacji wod – kan, oraz instalacji wentylacyjnej. 

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

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

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Plac Targowy z ul. Kupiecką 

w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

Zadanie wykonuje Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic za kwotę 

3 075,00 zł. 

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Klonowej z ulicą Ogrodową 

w Strzelcach Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.  

Zadanie wykonuje Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic za kwotę 

3 075,00 zł. 

• „Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” – 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest firma 

Elektrycy A.A. Derner spółka Jawna z Lublińca. Wartość zadania wynosi 3 813,00 zł. 

• „Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kadłub Piec” – w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie zadania realizowanego w ramach funduszu 

sołeckiego w wysokości 4.000,00 zł złożył Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński 

ze Zdzieszowic. 

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 70 000 złotych.  

Wykonawcą zadania, w ramach którego usuwane będą uszkodzenia występujące na 

gminnych chodnikach jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 

Strzeleckiej. 

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

w Strzelcach Opolskich” - opracowanie dokumentacji projektowej” (droga przy 

budynkach realizowanych w okolicach ul.  Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Op.). 

Dokumentację projektową opracowuje Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” z Otmic. 

Wartość zadania wynosi 14 022 zł. 

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

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

wynosi 9 348,00 zł. 

• „Przeglądy okresowe dróg” – wykonawcą zadania jest Biuro Badawczo - Projektowe 

Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu przeglądów okresowych dróg gminnych na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie.  

Wartość zawartej umowy to 30 123,15 zł. 

• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest PHU Beniamin Hurek z Suchej – wartość 

udzielonego zamówienia wynosi 20 000 zł.  

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

firma „AGROTECH” Roman Cytera ze Strzelec Opolskich. Wartość planowanych do 

wykonania robót wynosi 21 580,00 zł. 

• „Poprawa infrastruktury drogowej ul. Stawowej w Warmątowicach” – wykonawcą 

zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego jest PHU Beniamin Hurek z Suchej.  

Wartość robót planowanych do wykonania wynosi 12.500,00 zł 

• „Przebudowa ulicy Sportowej w Dziewkowicach” – wykonawcą zadania jest PHU 

TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa. 

Wartość robót planowanych do wykonania robót wynosi 250 920,00 zł.  



W ramach zadania przebudowana zostanie droga na odcinku  164 m i szer. 3,5 m. Wykonana 

zostanie podbudowa z kamienia łamanego oraz nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 

525m2 wraz z odwodnieniem, Wykonane zostaną także zjazdy do posesji. 

• „Przebudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie” wykonawcą zadania jest Technical Solutions 

Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. 

Wartość robót planowanych do wykonania wynosi 1 392 192,63 zł 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

• „Poprawa stanu melioracji w sołectwie Adamowice” – zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego.  

W ramach zadania wykonano: 327 mb odmulenia rowu oraz ułożono opaski z połówek żerdzi 

na 244 mb.  

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 24.996,69 zł. Zadanie zrealizowała firma P.T.H.U. 

„DAVid” Dawid Deja z Osieka.  

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

Dariusz Bronder z Antoniowa.  

Wartość wykonanych robót wynosi 36 561,48zł. 

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

SANABUD S.A. z Kędzierzyna – Koźla.  

Umowna wartość robót wyniosła 51 387,33 zł.  

W ramach zadania uzupełniono i wyrównano podbudowę z tłucznia i ułożono nawierzchnię 

asfaltową gr 7cm na długości ok. 100m i szerokości 3,5 m. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

TERMIN  

PRZETARG

U  

PRZEDMIOT PRZETARGU 

29.07.2021 

 

 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

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

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

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzelce Opolskie dla  terenu ograniczo-nego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 

Maja i Powstańców Śląskich”, nieruchomość znajduje się na terenie 

przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z 

zabudową towarzyszącą, tj. budynkami gospodarczymi i garażami.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000zł netto (+23% 

VAT). 

W przetargu uczestniczyły 2 osoby: 

✓ Pan Michał Bednarski  

✓ Pan Mirosław Romanowicz  

W wyniku przeprowadzonego przetargu, Komisja Przetargowa uznała 

za nabywców nieruchomości Państwa Joannę  i Michała Bednarskich, za 

cenę 126.000zł. Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.  

30.07.2021 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

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

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

Zgodnie z „Miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego miasta 

Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną cześć osiedla Piastów 

Śląskich”, działka położona jest na terenie oznaczonym jak zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym.  



Przedmiotowa działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, 

jako odrębna nieruchomość, gdyż jej wielkość i cechy geometryczne 

uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem przetarg 

został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości 

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

działka nr 5155/1 może być wykorzystana na poprawę warunków 

zagospodarowania. 

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

Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

Na dzień 29 września ogłoszony został kolejny – II ustny przetarg 

ograniczony na dotychczasowych warunkach, z ceną wywoławczą w 

wys. 6.000 zł (+23%  VAT). 

02.09.2021 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26. 

Nieruchomość obejmuje działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha 

zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 

533m² oraz niezabudowane działki nr  1148/1 z mapy 6 o pow. 0,0846ha 

i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.  

Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków 

jako WILLA, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. 

Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w strefie „B”- 

ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Strzelce Opolskie, obszar na którym położona jest 

nieruchomość oznaczony jest jako usługi oświaty, sportu i rekreacji, 

szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi 

nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.000.000 zł. 

Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.  

Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty 

podatku VAT w wysokości 23%. 

Na przetarg wpłynęło 1 wadium, wpłacone przez firmę Adamietz Sp. o.o., 

której przedstawiciel obecny był na przetargu. 

W związku z tym, iż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia 

ponad cenę wywoławczą, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

21.09.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej, 

obejmującej działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha. 

Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem 

nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej 

poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Strzelce Opolskie, obszar na którym położona jest 

nieruchomość oznaczony jest jako teren zabudowy usługowej 



(przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności 

publicznej, parkingi terenowe i wielopoziomowe podziemne 

i nadziemne). 

Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie „A”- ścisłej ochrony 

konserwatorskiej przestrzennego układu urbanistycznego starego miasta, 

tożsamej ze strefą „OW”- obserwacji archeologicznej. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł brutto. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 

nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, gdyż od pierwszego 

zasiedlenia do jej sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 2 lata. 

23.09.2021 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej 

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

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o 

pow. użytkowej 258,32m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków 

pod nr 118/1320 oraz budynkiem gospodarczym. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

obszar na którym położona jest ww. działka oznaczony jest na jako teren 

zabudowy usługowej (usługi komercyjne i bytowe). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000 zł brutto. 

Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku 

od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

➢ Rozstrzygnięty został konkurs na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 18/1 

w Strzelcach Op. (lokal o powierzchni użytkowej 42,23  m2, w tym mieszkalnej 24,18 m2), 

w zamian za prawo jego najmu. 

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

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

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

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy 

lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe. 

W wyznaczonym terminie składania ofert złożonych zostało 6 ofert. 

Po weryfikacji ofert oraz zapoznaniu się z sytuacją materialno-mieszkaniową osób, 

które przystąpiły do konkursu, spośród złożonych ofert wybrano ofertę Państwa 

Izabeli Bicz i Krzysztofa Litwin. 

W dniu 1 września podpisana z ww. umowa na wykonanie remontu lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 18/1 w Strzelcach Opolskich. 

Po zakończeniu remontu i sporządzeniu protokołu potwierdzającego zakres jego 

wykonania, GZMK zawrze z Państwem Izabelą Bicz i Krzysztofem Litwin umowę 

najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. 

OŚWIATA 

➢ 27 sierpnia, w tutejszym Ratuszu, odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w 

Gminie Strzelce Opolskie. 

W trakcie spotkania Burmistrz Strzelec Opolskich podziękował pracownikom oświaty 

odchodzącym na emeryturę oraz świętującym jubileusze. Pożegnano między innymi 

dyrektor PSP Nr 1, wieloletnią dyrektor PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich p. Elwirę 

Morawiec-Bartczak, powitano również nowych dyrektorów. 

Na mocy Zarządzeń Nrnr 160-163/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 

sierpnia 2021 r.: 



✓ stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich 

powierzone zostało Panu Jackowi Łukaszczykowi, na okres od 1 września 2021 roku 

do 31 sierpnia 2026 roku; 

✓ pełnienie obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach 

Opolskich powierzone zostało nauczycielowi ww. szkoły Pani Anecie Czarny, na 

okres od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. 

✓ pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach 

powierzone zostało nauczycielowi ww. placówki Pani Joannie Niepali, na okres od 

1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.; 

✓ pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach 

Opolskich powierzone zostało nauczycielowi ww. przedszkola Pani Grażynie 

Kutek, na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

W rozpoczętym nowym roku szkolnym 2021/2022: 

✓ w 10 szkołach gminnych i niepublicznej szkole w Grodzisku uczyć się będzie 

ogółem 2177 uczniów 

✓ opieką w 13 przedszkolach objętych będzie 1085 dzieci. 

✓ żłobek gminny i 3 prywatne zapewnią opiekę 212 dzieciom. 

POMOC SPOŁECZNA 

 

➢ Od 1 sierpnia br. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny i wniosków 

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 

w wersji papierowej. Wnioski elektroniczne są składane już od 1 lipca. 

Dotychczas, wpłynęło 99 wniosków o zasiłek rodzinny i 22 wnioski o świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. 

Prognozuje się, że wniosków o zasiłek rodzinny wpłynie docelowo około 500, a wniosków 

o świadczenie z funduszu alimentacyjnego – około 120. 

Na rozpoczęty 1 czerwca br. okres świadczeniowy 2021/2022 dla programu 500+, 

wpłynęło dotychczas 2.975 wniosków; na ich podstawie zostały przyznane świadczenia 

dla 4.570 dzieci. 

Na koniec poprzedniego okresu, tj. 31.05.2021 pomocą w tej formie było objętych 4.597 

dzieci. 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020. 

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece.  

W miesiącach lipiec i sierpień wsparciem opieki wytchnieniowej objęto po jednej 

osobie. 

Kolejna osoba zwróciła się z wnioskiem o przyznanie takiej pomocy w miesiącu 

wrześniu. 

Głównym celem Projektu „Nie-Sami-Dzielni II rozwój usług społecznych” jest 

zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób 

niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, a w szczególności zapewnienie usług 

poza godzinami, w których usługi świadczone są przez pracowników OPS. 



Obecnie działaniami projektu (świadczenia w formie usług opiekuńczych w godzinach 

popołudniowych tj. od 15.00-20.00 oraz w soboty, niedziele i święta w uzgodnionych 

indywidualnie godzinach) objęte są 4 osoby: 2 kobiety oraz 2 mężczyzn. 

Projekt jest realizowany od 19 lipca 2021 r., jego realizacja potrwa do 30 czerwca 2022 r.  

➢ Z pomocy oferowanej w ramach „Lokalnego Programu Wsparcia Systemu Pomocy 

Społecznej - Wspieranie osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej 

egzystencji i niezdolnych do pracy, w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi”, aktualnie korzysta 99 osób. 

      Z analogicznego Programu, ale skierowanego do rodzin wielodzietnych, korzystają 

obecnie 174 rodziny. 

➢ W związku z nadal istniejącym stanem epidemii, kontynuowana jest realizacja 

rządowego Programu „Wspieraj Seniora”, który zakłada pomoc w dostarczeniu 

niezbędnych produktów do mieszkania seniora, oraz Program usług świadczonych 

przez Marszałkowskich Kurierów Społecznych. 

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA  

➢ Kontynuowana jest realizacja programów „Oddychaj bez smogu” i „Czyste 

Powietrze”. 

Program dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła „Oddychaj bez smogu” 

realizowany jest przez Gminę Strzelce Opolskie od 3 lat. Zgodnie z nowym 

Regulaminem mieszkańcy Gminy będący właścicielami domu/mieszkania mogą 

otrzymać dotację na wymianę pieca w wysokości 3.000,00 za zakup nowego 

ekologicznego źródła ciepła. 

Tegoroczny nabór trwający od 5 lipca br. cieszy się dużym zainteresowaniem - już w 

pierwszych tygodniach wnioski o dotację złożyło kilkadziesiąt osób. Pierwotna pula 

środków zabezpieczonych w budżecie gminy bardzo szybko się wyczerpała i na lipcowej 

Sesji Rada Miejska zwiększyła kwotę środków z przeznaczeniem na realizację ww. 

programu z 100.000,00 na 160.000,00 zł. 

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

ok. 100 beneficjentów.  

W obecnej IV edycji programu wpłynęło już ponad 60 wniosków. Nabór przewidziany 

na okres od 5 lipca do 29 października 2021 r. dla inwestycji realizowanych do 30 

listopada 2021 roku, może zostać skrócony. 

Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. 

Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, uruchomiono Gminny 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie 

prowadzonym w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska można uzyskać informacje 

o możliwościach dofinansowania oraz złożyć wniosek poprzez portal beneficjenta. 

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 

jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dofinansowanie można uzyskać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 

paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, na 

przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł. 



➢ Trwa realizacja projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - 

LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL. 

W ramach programu utworzono stanowisko Gminnego Koordynatora Programu 

Ochrony Powietrza. Wybrano poprzez nabór osobę do pełnienia tej funkcji i już w Ref. 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjmowani są pierwsi zainteresowani.  

Celem projektu jest utworzenie w gminie stanowiska doradcy w zakresie odnawialnych 

źródeł energii. Koordynator rozpocznie we wrześniu kurs przygotowawczy oraz studia 

podyplomowe. 

Działania gminnego koordynatora służyć mają wzmocnieniu realizacji przez gminę 

zadań w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza, 

poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza tych pochodzących ze 

źródeł indywidualnych 

Stanowisko w całości finansowane jest w ramach projektu. 

W projekcie uczestniczą 42 gminy z województwa opolskiego.  

➢ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, celem której jest zebranie wszystkich danych dotyczących 

źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić 

wypełniając odpowiednią deklarację.  

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu - żeby to zrobić należy 

posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. 

Deklarację można złożyć również w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu 

(druki można pobrać z Internetu na stronie Urzędu oraz w holu Ratusza i w Ref. ROŚ w 

budynku przy ul. M. Prawego 21). 

Dotychczas wpłynęło ok. 30 deklaracji. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a w przypadku 

nowopowstałych budynków - w terminie 14 dni. 

➢ Nowy sołtys Kalinowa 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. odbyło się zebranie wyborcze w sołectwie Kalinów, podczas 

którego mieszkańcy sołectwa wybrali sołtysa i radę sołecką. 

Wybory są konsekwencją wcześniejszej rezygnacji z funkcji pana Alfreda Thiela 

i wszystkich członków rady sołeckiej.  

Nowym sołtysem Kalinowa został pan Damian Suchan, natomiast nową radę sołecką 

tworzą: 

1) Blanka Szopa - Przewodnicząca 

2) Robert Pastuch  

3) Sylwia Sygit 

4) Adam Pastuch 

5) Elwira Czompelik 

6) Dariusz Koczyk 

Zebranie było okazją do omówienia bieżących spraw sołectwa, rozmawiano również o 

planach mieszkańców na kolejny rok.  

GOSPODARKA ODPADAMI 

W zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi: 

➢ W dniu 21 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy o odpadach.  



Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem, kilku 

przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

Powyższe przepisy pozwalają Gminie na podwyższenie stawki dla nieruchomości 

niezamieszkałych (działalności, szkoły, ogrody działkowe), które zostały poprzednią 

nowelizacją ustawy znacznie zaniżone, a tym samym powstały deficyt w środkach 

pozyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają 

mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych. Z pobranych opłat gmina ma obowiązek 

pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

➢ Od 1 września 2021 r., w związku z Uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Op. z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLV/372/2018 z 28 marca 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów 

komunalnych, zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie PSZOK: 

✓ ograniczono ilość odbieranych odpadów budowlanych, rozbiórkowych oraz 

odpadów wielkogabarytowych,  

✓ w punkcie nie jest już przyjmowana papa odpadowa. 

✓ PSZOK nie będzie czynny w poniedziałki.  

Wymienione zmiany zostały wprowadzone w celu zmniejszenia bardzo dużych, z roku 

na rok są coraz wyższych kosztów związanych z prowadzeniem PSZOK. 

➢ W sierpniu 2021 r. zostało wysłanych 496 upomnień wzywających do uregulowania 

płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-ce kwiecień - czerwiec 2021 

r. na łączną kwotę 112.000,00 zł. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  

➢ Trwają przygotowania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.  

W bieżącym roku kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie 23 września 

– 8 października 2021r.  

Wezwaniu podlega 290 osób z rocznika 2002 (z uwagi na pandemię koronawirusa, 

w 2020r. nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej) i 2003.  

➢ Zakończono procedurę przetargową związaną z dostawą 20 kpt. ubrań bojowych 

Rosenbaumem na wyposażenie jednostek OSP.  

Ubrania za kwotę 61.979,95 zł brutto dostarczy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 

Sprzęt-Poż z Opola, które złożyło ofertę najkorzystniejszą. 

➢ Kontynuowane są roboty modernizacyjne kotłowni w obiekcie remizy OSP Kadłub.  

Ze względu na pandemię koronawirusa, po stronie producenta wystąpiły kłopoty 

z dotrzymaniem terminu dostawy pieca (kotła), a tym samym zakończenie prac zgodnie 

z harmonogramem.  

Wykonawca firma Market wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu do końca września 

(termin zapisany w umowie to 26.08.2021r.). 

➢ W sierpniu Gmina Strzelce Opolskie otrzymała od Wojewody Opolskiego 

(z wojewódzkiego magazynu OC) syrenę elektroniczną o wartości 21.512,70 zł. 

W/w syrena zainstalowana zostanie na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. M. Prawego 

w Strzelcach Op. (obiekt po byłej PSP Nr 1)  

     W trakcie realizacji jest dostawa syreny elektronicznej zakupionej z budżetu Gminy 

za kwotę 20.700,90 brutto przeznaczonej dla OSP Kalinowice.  

W/w syreny elektroniczne wpłyną na poprawę jakości systemu ostrzegania 

i alarmowania (dotychczas zainstalowanych zostało 19 syren elektronicznych. 

Sukcesywnie, bez znaczących obciążeń budżetowych realizujemy zadanie związane z budową 

Radiowego Selektywnego Systemu Alarmowania. 



Kolejne etapy to instalacja w n/w miejscowościach – Błotnica Strzelecka, Osiek, Rozmierka, 

Rozmierz, Rożniątów, Warmątowice, Ligota Dolna, Kalinów, Niwki). 

➢ Przy wsparciu strażaków z OSP Szymiszów, Grodzisko i Strzelce Opolskie do NZOZ-

ów z terenu Gminy Strzelce Opolskie dostarczono otrzymane od Wojewody 

Opolskiego, z Magazynu Rezerw Państwowych materiały ochrony epidemicznej 

(maseczki, fartuchy, gogle, płyny odkażające). Ogółem przekazano:  

RODZAJ ŚRODKA OCHRONY ILOŚĆ 

gogle  405 

maseczki  4770 

rękawice  39.400 

fartuchy  2880 

płyny 665 

➢ Zakończone zostały postępowania związane z wyborem dostawców opału (węgla i oleju 

opałowego) dla jednostek OSP Rozmierz, Sucha, Kalinowice i Szymiszów.  

Koszt zakupu: 

✓ węgiel (40t) - 28.000,00 zł 

✓ olej opałowy (4.000 l) - 13.752,62 zł. 

Dostawcą węgla będzie firma Profus Diter. Handel i Transport z Szymiszowa, 

natomiast oleju opałowego - firma Petrol z Opola. 

➢ W dniach 16 i 17 sierpnia wizytę w Gminie Strzelce Opolskie złożyli strażacy 

z Tyśmienicy i Jamnicy. 

Celem przyjazdu był odbiór samochodu pożarniczego Daimler-Benz, będącego dotychczas 

na wyposażeniu OSP Kalinowice.  

➢ Przeprowadzony został przegląd i konserwacja aparatów powietrznych z OSP Kadłub 

(koszt - 5.166,00zł) oraz butli do tlenoterapii z OSP Warmątowice, Rożniątów, 

Rozmierka, Grodzisko, Rozmierz, Szymiszów i Osiek (koszt - 541,20zł). 

Przeprowadzony również został przegląd samochodu pożarniczego Volvo z OSP 

Kalinowice (koszt - 6.841,67 zł). Przegląd był konieczny, z uwagi na dotrzymanie 

warunków gwarancji tego pojazdu. 

Główne zadania do realizacji w m-cu wrześniu, to: 

➢ Kontynuacja zadań inwestycyjnych realizowanych na obiektach OSP: 

✓ modernizacja kotłowni OSP Kadłub; 

✓ kolejny etap modernizacji OSP Strzelce Opolskie; 

✓ wykonanie remontu cząstkowego (likwidacja przecieków) pokrycia dachu na obiekcie 

remizy OSP Szymiszów. 

➢ Przygotowania do Zjazdu Gminnego Związku OSP RP zaplanowanego na dzień 

20 listopada. 

SPRAWY SPOŁECZNE  

➢ Z dniem 31 sierpnia, rozpoczął się zasadniczy etap procedury związanej z tworzeniem 

Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 -  etap konsultacji społecznych, 

czyli głosowanie. 

W bieżącym roku zgłoszonych zostało 25 wniosków mieszkańców, z tej liczby 23 wnioski 

zostały zaopiniowane pozytywnie i zakwalifikowane do etapu głosowania. 



Zgodnie z regulaminem SBO zakwalifikowanym wnioskom zostały przypisane, w drodze 

jawnego losowania, odpowiednie numery, pod którymi zostały one poddane konsultacjom 

społecznym, czyli głosowaniu. 

Dla przypomnienia pula środków przeznaczonych na Strzelecki Budżet Obywatelski 

2022 wynosi 300.000,00 złotych, wartość pozytywnie zaopiniowanych wniosków 

przekracza tę kwotę ponad trzykrotnie i wynosi 1 008 234,44 zł.  

Głosowanie mieszkańców, które potrwa do 14 września 2021r. wskaże, które ze 

zgłoszonych i zakwalifikowanych do konsultacji społecznych projektów zostaną 

zrealizowane w przyszłym roku. 

Ankiety dostępne są w ratuszu w godzinach pracy urzędu oraz w weekend w godz. 12:00-

18:00, a w formie elektronicznej na stronie strzelceopolskie.konsultacjejst.pl/budżet-

obywatelski 

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do etapu głosowania: 

Lp. NAZWA PROJEKTU 
LOKALIZACJA 

PROJEKTU 

KOSZT 

PROJEKTU 

1 Bezpiecznie na boisku ROZMIERKA 15 000,00 

2 
Doposażenie placu zabaw suskich 

przedszkolaków 
SUCHA 50 000,00 

3 Pszczela zatoczka - I etap SUCHA 50 000,00 

4 Park Leśny 
STRZELCE 

OPOLSKIE 
50 000,00 

5 

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 

przy Publicznym Przedszkolu w 

Kalinowicach 

KALINOWICE 43 615,80 

6 Miejsca postojowe przy szkole ROZMIERKA 30 000,00 

7 
Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Dziewkowicach 
DZIEWKOWICE 50 000,00 

8 Bezpiecznie wokół nas 
STRZELCE 

OPOLSKIE 
50 000,00 

https://strzelceopolskie.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
https://strzelceopolskie.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski


9 
Plac rekreacyjny z urządzeniami do ćwiczeń 

siłowych  - 3 etap 

BŁOTNICA 

STRZELECKA 
20 000,00 

10 
Oświetlenie boiska sportowego Mokre Łany 

– Brzezina (etap I) 

STRZELCE 

OPOLSKIE / 

BRZEZINA 

50 000,00 

11 Zabytkowa wozownia odzyska dawny blask NIWKI 50 000,00 

12 Bezpieczny chodnik 
STRZELCE 

OPOLSKIE 
50 000,00 

13 

Budowa wiaty na placu rekreacyjno-

edukacyjno-sportowym „Łączymy 

pokolenia” 

GRODZISKO 49 700,00 

14 
Doposażenie placu zabaw oraz wymiana 

części ogrodzenia 

BŁOTNICA 

STRZELECKA 
50 000,00 

15 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie 

ZPO Dziewkowice  

– etap I 

DZIEWKOWICE 50 000,00 

16 Szczepanek dla rodziny SZCZEPANEK 30 000,00 

17 Bezpieczna zabawa KALINOWICE 50 000,00 

18 
Poprawa bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w drodze do szkoły 
SZCZEPANEK 20 000,00 

19 

Utwardzenie terenu kostką brukową, 

zainstalowanie na murku poręczy 

ochronnych 

ROŻNIĄTÓW 49 919,64 

20 
Budowa boiska do mini koszykówki na 

placu zabaw 
SZYMISZÓW 50 000,00 



21 Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły ROZMIERKA 50 000,00 

22 Modernizacja placu zabaw WARMĄTOWICE 49 999,00 

23 
Bezpieczna droga do szkoły – Bezpieczne 

„Suche Łany” 

STRZELCE 

OPOLSKIE 
50 000,00 

SPORT 

➢ Rozstrzygnięte zostały nabory wniosków w formie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań z zakresu sportu: 

1) „Propagowanie piłki siatkowej poprzez szkolenia i udział w rozgrywkach, w turniejach 

i zawodach sportowych na terenie całego kraju.” 

 

LP.  KLUB SPORTOWY  PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

(W ZŁ) 

1 Stowarzyszenie ZAKSA 

  - Strzelce Opolskie -  
190.000 

2) „Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału 

w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.” 

 

LP.  KLUB SPORTOWY PRZYZNANA KWOTA 

DOTACJI (W ZŁ) 

1 1.Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Rozmierz 6.250 

2 2. Ludowy Klub Sportowy „Adamietz” Kadłub 13.800 

3 3. Klub Sportowy Dziewczęca Akademia Piłki 

Nożnej 

27.800 

4 4. Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka 53.100 

5 5. Klub Sportowy „Młodzik” Strzelce Opolskie 24.600 

6 6. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast” Strzelce 

Opolskie 

108.975 

7 7. Ludowy Klub Sportowy  

„Rzemiosło” Dziewkowice 

18.100 

8 8. Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica 

Strzelecka 

35.500 

9 9.Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kalinów – 

Kalinowice 

6.300 

 OGÓŁEM: 294.425,00 

 

3) Rożne dyscypliny sportu 



 

Lp.  KLUB SPORTOWY Przyznana kwota dotacji (w 

zł) 

 

1 BADMINTON  

Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Opolskich  

 

5.350 

2 KOSZYKÓWKA  

Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Opolskich  

 

35.800 

3 „Propagowanie PŁYWANIA poprzez 

szkolenia i udział w imprezach sportowych 

organizowanych przez inne ośrodki sportowe 

na terenie całego kraju” 

BRAK WNIOSKÓW 

 

Ogółem na realizację ww. zadań z zakresu sportu przeznaczono środki z budżetu 

gminy w łącznej wysokości 525.575,00 zł. 

➢ Jutro - 3 września, w hali sportowej przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich 

rozegrane zostaną 2 mecze towarzyskie, z udziałem obu zespołów ZAKSY.  

Będziemy mieć okazję zobaczyć spotkanie towarzyskie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 

z Aluronem CMC Warta Zawiercie. 

W drugim, również towarzyskim spotkaniu, ZAKSA Strzelce Opolskie spotka się 

z drużyną KKS Mickiewicz Kluczbork.  

KULTURA 

➢ Zakończono realizację programu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 

w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu dzieci i młodzież z naszej gminy mogły uczestniczyć 

w wycieczkach, seansach kinowych, czy zajęciach świetlicowych.  

Trwają przygotowania do organizacji zajęć w kołach zainteresowań Strzeleckiego 

Ośrodku Kultury.  

➢ Najnowsze projekty realizowane przez Strzelecki Ośrodek Kultury: 

✓ WIRTUALNY SPACER PO BIBLIOTECE – projekt obejmuje opracowanie 

graficzne, wykonanie zdjęć sferycznych, założenie i zarządzanie profilem biblioteki na 

portalu Google Maps (https://goo.gl/maps/mhp4yU2J7k6CD1Wz7); 

✓ TREZOR BIBLIOTECZNY – w ramach projektu przed wejściem frontowym do 

biblioteki (od strony ul. Marka Prawego) posadowiono wrzutnię książek odporną 

na działanie czynników UV, z zabezpieczeniami przed ingerencją osób trzecich 

oraz wewnętrznym systemem gaśniczym. 

Każdy czytelnik może zwrócić wypożyczone książki do Miejskiej  i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Strzelcach Opolskich w dogodnej dla siebie chwili, nawet poza godzinami 

otwarcia. 

Zwrot książek możliwy jest całodobowo. 

Do 15 września w bibliotece ma pojawić się również multimedialny infomat. 

https://goo.gl/maps/mhp4yU2J7k6CD1Wz7


➢ Do 20 października ma zostać wykonany remont posadzki holu Strzeleckiego 

Ośrodka Kultury  – etap II, wraz z renowacją tynków i zabezpieczeniem przeciw 

wilgoci. 

➢ W najbliższą sobotę 4 września, w ramach X jubileuszowej edycji Narodowego 

Czytania, odczytywany będzie utwór Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej" 

uznany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. 

W Strzelcach Opolskich Narodowe Czytanie odbędzie się na placu przy głównym 

wejściu do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 

Strzelcach Opolskich, przy ul. M. Prawego (rozpoczęcie o godz. 10.00).  

RÓŻNE 

➢ W sobotę 28 sierpnia br. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Ziemia Strzelecka. 

Impreza objęta została Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 

Na trasę rajdu wyruszyło blisko 50 osób.  

Licząca ponad 44 km trasa prowadziła ze Strzelec Opolskich przez Szymiszów i Ligotę 

Dolną do Żyrowej oraz powrót do Strzelec Opolskich.  

Jedną z atrakcji rajdu było zwiedzanie barokowego pałacu w Żyrowej (obecnie 

własność Państwa Marioli i Joachim Wiesiollek). 

Uczestnicy rajdu mieli możliwość wysłuchania niezwykle interesującej opowieści 

o burzliwej historii pałacu, z wieloma szczegółami dotyczącymi jego kolejnych właścicieli. 

Na zakończenie wizyty w Żyrowej odbył się tradycyjny quiz wiedzy, z nagrodami 

ufundowanymi i wręczonymi przez Burmistrza.  

INNE WYDARZENIA 

 

29.07.2021  Posiedzenie Rady Sportu (Ratusz, sala Rady Miejskiej)  

04.08.2021 Konsultacje Strategii Demograficznej 2040 (Urząd Wojewódzki w Opolu) 

- w spotkaniu uczestniczył p. Henryk Czempiel. 

     Demografia to jedno z największych, cywilizacyjnych wyzwań, z którymi 

mierzymy się także w regionach. W 2020 roku dzietność w województwie 

opolskim wyniosła 1,22 – co oznacza, że liczba mieszkańców będzie 

spadać.  

O tym, jak odwrócić ten niekorzystny trend i spełnić oczekiwania Polaków 

odnośnie szczęśliwej rodziny, rozmawiali wiceminister Barbara Socha, 

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Przewodnicząca Rady 

Rodziny – Dorota Bojemska, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska oraz 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. 

12.08.2021 Obchody 15-lecia istnienia Domu Leopold, prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA. 

21.08.2021 Jubileusz 75-lecia LKS PLON Błotnica Strzelecka 

22-25.08. 

2021 

Wizyta delegacji Gminy Strzelce Opolskie (Wiceburmistrz Józef Kampa, 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rudner, prezes OSP Grodzisko 

Roman Gawlik oraz Marta Mic-Żminkowska reprezentująca strzelecką 

oświatę) w mieście Tyśmienica na Ukrainie. 

Celem wizyty w naszym mieście partnerskim był udział 

w uroczystościach z okazji 30-lecia Niepodległości Ukrainy. 

Podczas wizyty podpisano umowę dotyczącą przyjaźni i współpracy 

pomiędzy Zjednoczoną Wspólnotą Terytorialną Tyśmienica na Ukrainie 

i Gminą Strzelce Opolskie, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich. 



Ponowne podpisanie umowy partnerskiej było konieczne z uwagi na 

reformę administracyjną przeprowadzoną na Ukrainie. W wyniku 

reformy zlikwidowano Rejon Tyśmienica, a w jego miejsce powstała 

Zjednoczona Wspólnota Terytorialna Tyśmienica. 

Spotkanie było też okazją by omówić bieżące sprawy  

oraz plany dalszej współpracy, m.in.: 

✓ wieloletnie plany współpracy młodzieżowej w ramach programu 

Erasmus. Realizacja planowana jest niezwłocznie po złagodzeniu 

obostrzeń covidowych.  

✓ dalsze wspieranie Terytorialnych Gromad gminy Tyśmienica 

i Jamnica w zakresie doposażenia przeciwpożarowego, w tym 

w używane wozy strażackie oraz pomoc w zorganizowaniu na terenie 

partnerskich gmin jednostek OSP. 

✓ pomoc w odnowie miejsc związanych z polskością. 

24.08.2021 Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej.  

Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy, porządek obrad obejmował 

m.in.: podjęcie uchwał w sprawie: 

✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020; 

✓ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Strzeleckiej Spółdzielni 

Socjalnej za rok obrotowy 2020; 

✓ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – p. Joannie Kastura za rok 

obrotowy 2020; 

✓ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, oraz 

udzielania absolutorium jej członkom. 

26.08.2021 Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin p. Helmuta Zuber ze Szczepanka. 

27.08.2021 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 I półrocze 2021 

roku; 

➢ rozpatrzenie informacji o złożonych w Gminie Strzelce Opolskie 

i w Gminie Jemielnica projektach Regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości 

➢ rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych; 

➢ rozpatrzenie informacji o przebiegu restrukturyzacji spółki.  

31.08.2021 41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - złożenie kwiatów 

pod obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki. 

01.09.2021 

 

Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (Opole). 

Organizatorem obchodów jest Wojewoda Opolski. 

01.09.2021 82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o 

Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.  

Tą szczególną rocznicę upamiętniono mszą św. w intencji Ojczyzny oraz 

złożeniem kwiatów pod pomnikiem ofiar wojen i przemocy. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

03.09.2021  Uroczysta Gala z okazji XVIII Edycji Opolskiej Nagrody Jakości oraz 

XIV Edycji konkursu Znakomity Przywódca. 

Organizatorem Gali, która odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej 

w Opolu jest Opolska Izba Gospodarcza pod patronatem honorowym 

Marszałka Województwa Opolskiego. 



06.09.2021 Podpisanie aktu notarialnego w sprawie utworzenia spółki SIM Opolskie 

Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Prudniku.  

    Spółkę, z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości, utworzą Gminy: 

Baborów, Branice, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Prudnik, 

Otmuchów, Strzelce Opolskie, Ujazd i Walce. 

Podstawowym celem działalności Spółki, będzie budowanie domów 

mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, zgodnie z przepisami 

ustawy o SIM.  

Udziały Gminy Strzelce Opolskie w kapitale zakładowym zostaną w całości 

pokryte wkładem pieniężnym w wys. 3 mln zł otrzymanym z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

09-10.09. 

2021 

Posiedzenie Członków Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju 

Wsi (Jemielnica). 

Porządek dwudniowego posiedzenia obejmuje m.in.: 

✓ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 

2020 

✓ omówienie działań związanych z wdrożonymi platformami dotyczącymi 

turystyki na obszarach wiejskich  

✓ konferencję w ramach projektu dofinansowanego ze środków KSOW 

„Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w 

oparciu o nowoczesne technologie; 

✓ warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii w odniesieniu do 

promocji turystyki obszarów wiejskich 

10.09.2021 Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach 

Op. (Strzelce Opolskie, Powiatowe Centrum Kultury).  

 


