
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
 

(30 GRUDNIA 2015R. – 27 STYCZNIA 2016R.) 

FINANSE 
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 30 grudnia 2015r. - 27 stycznia 2016r.: 

 Zarządzenie Nr I/48/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

30 grudnia 2015r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 01/XII/2015 z dnia 3 grudnia 

2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckie Wodociągi 

i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki. 

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem – w wykonaniu Uchwały Nr 01/XII/2015 z dnia 3 grudnia 

2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWiK w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki, poleciłem: 

 przelać kwotę 1.499.850,00 zł tytułem pokrycia objętych przez Gminę Strzelce Opolskie 

przywołaną wyżej uchwałą 2.727 nowych udziałów o wartości nominalnej 550 zł każdy 

na kapitał zakładowy SWiK sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op.; 

 przygotować oświadczenie o objęciu 2.727 udziałów o wartości nominalnej 550 zł każdy 

w kapitale zakładowym SWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op.  

 Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  

31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych 

budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2015. 

Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie wydatków stanowią konsekwencję Uchwały 

Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2015r. 

zmieniającej Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 

grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy  

Strzelce Opolskie na 2015 r.  

 Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 stycznia 2016r. 

w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie na rok 2016. 

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem: 

 ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016, 

w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej – dla zadań własnych, zadań 

zleconych oraz wynikających z zawartych porozumień – z podziałem na poszczególne 

jednostki; 

 przyjęty został plan finansowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i plany 

finansowe pozostałych jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2016r. 



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 Zakończone zostało postępowanie realizowane w procedurze wewnętrznej 

(zaproszenie do złożenia oferty) dot. opracowania i druku miesięcznika 

„Sołectwomania”. 

Oferty złożyły 3 firmy: 

1. Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole,  

2. Usługi Reklamowe Joanna Zychiewicz , Rozmierka,  

3. Drukarnia SADY, Krapkowice (oferta odrzucona - Wykonawca w ofercie nie 

przedstawił wymaganej ceny brutto za przygotowanie i druk jednego numeru 

miesięcznika (1 500 egz.) jak też nie wskazał stawki VAT, co uniemożliwiło ocenę tej 

oferty). 

Najkorzystniejszą okazała się oferta Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża z Opola 

z ceną 1 748,25 zł/numer. 

Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 22 stycznia br. miało miejsce podpisanie 

umowy z wykonawcą. 

INWESTYCJE 

ZADANIA W REALIZACJI 

 Opracowywane są dokumentacje projektowe dla zadań: 

 „Budowa drogi łączącej ul. 1-go Maja z drogą technologiczną  

w Strzelcach Opolskich” – przez Biuro Projektów SEWI z Opola  

za 32 103,00 zł; 

 

 „Rozwój terenów zielonych w rejonie kompleksu wodnego Rybaczówka w mieście 

Strzelce Opolskie”.  

Autorem projektu, którego koszt wyniesie 39 900 zł jest Biuro Projektów „DOMEL” 

z Dąbrowy Niemodlińskiej. 

 

  „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich – etap I” – opracowywana jest dokumentacja projektowa obejmująca 

wykonanie projektu klimatyzacji dla budynku ratusza za 15 990 złotych.  

Obecnie dokumentacja projektowa uzgadniana jest przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu. W związku z prowadzonym postępowaniem służby 

OWKZ przeprowadziły 25 stycznia 2016 roku oględziny budynku ratusza.  

 

 Przystąpiono do przeprowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy na 

realizację następujących zadań: 
 

  „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej (ul. Pięknej) w Strzelcach 

Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane 

w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego; 

  „Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach” – w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej 
 

  „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” 
 

 „Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg” 
 

 „Remonty cząstkowe dróg gminnych”. 

 Uzgodniono z przedstawicielem GDDKiA lokalizację przejścia dla pieszych przez ulicę 

Krakowską (na wysokości posesji 28) w Strzelcach Opolskich oraz rozpoczęto 



procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla 

budowy oświetlenia dla tego przejścia (zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego 

Budżetu Obywatelskiego). 

  25 stycznia 2016 roku w tut. Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w związku 

z wykonanym zadaniem pn.: „Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich 

w gminie Strzelce Opolskie” z partnerami tego projektu.  

 

W spotkaniu uczestniczyli również: projektant instalacji oraz przedstawiciele Spółki 

TAURON oraz wykonawcy Spółki SolarTime z Rzeszowa.  

W trakcie spotkania partnerzy projektu, którzy po uruchomieniu instalacji w myśl ustawy 

o odnawialnych źródłach energii staną się Wytwórcami energii, uzyskali informację 

dotyczącą obowiązków spoczywających na wytwórcach energii w zakresie wymogów 

PROW i OZE.  

Wartość całego projektu wyniosła 569 400 złotych z czego gmina otrzymała refundację 

poniesionych kosztów z PROW na lata 2007- 2013 w wysokości 505 271,00 złotych.  

Partnerzy, którzy wspólnie z gminą przystąpili do projektu zobowiązani są zwrócić 

gminie 10% netto kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania.  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

{{{ 
TERMIN 

PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

15.01.2016 

 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej 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. użytk. 112,50m², zbiornikiem wyrównawczym na 

wodę o pow. użytkowej 110m², zbiornikiem stalowym na wodę 

o pojemności 50 m³, studniami wierconymi o głęb. 81m i 227,5m oraz 

ogrodzeniem o długości 330 mb.  
 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie we wsi Szymiszów - Wieś, działka ozn. jest jako tereny lasów 

i teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w przypadku zaniechania 

eksploatacji wody pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 160.000zł brutto. 
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

Wadium wpłaciła jedna osoba, jednak do przetargu nie przystąpiła. 

 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - II ustny 

przetarg nieograniczony z ceną wywoławczą obniżoną do kwoty 

150.000 zł brutto. 
 

19.01.2016 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gminnej położonej w Strzelcach Op. pomiędzy ulicami Moniuszki 

i Stawową. 
 



Nieruchomość obejmuje działki Nr 1587/6 z mapy 7, 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 Nr1648/4 położone są na terenie 

przeznaczonym pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności 

gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań towarzyszących 

oraz zieleni. Natomiast działka Nr 4392/3 położona jest na terenie 

przeznaczonym pod zieleń urządzoną wraz z ciągiem pieszym.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.275.000 zł netto (+23% 

VAT).  

Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym.  
 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny – III pisemny 

przetarg nieograniczony z ceną wywoławcza obniżoną do kwoty 

1.100.000 zł netto (+23%VAT). 

PRZETARGI OGŁOSZONE 

10.02.2016 

 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ulicy Waloszka 6, oznaczonej działką 

Nr 825 z mapy 3 o pow. 0,0310ha. 

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow.  

131,04 m² i budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.  

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś, działka leży na terenie 

przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową.  

 

.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000 zł brutto. 
Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku 

VAT. 

 

11.02.2016 

 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej stanowiącej działkę 

budowlaną Nr 985/23 z mapy 3 o pow. 0,0801ha. 

 

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle” 

działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000zł netto (+23% VAT).  
 

 Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 8/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. 

powołana została Komisja Negocjacyjna w składzie:  

1) 

2) 

Ewa Hałek 

Magdalena Wolańska 

- przewodnicząca 

- członek 



3) 

4) 

Bernard Kusidło 

Henryk Czempiel 

- członek 

- członek 

W pracach Komisji może uczestniczyć radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 

członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy. 

(Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy wytypowała w 2014r. do udziału 

w negocjacjach aż do końca trwania VII kadencji Pana Henryka Rudnera). 

Zadaniem Komisji będzie prowadzenie negocjacji w sprawie: 

1) warunków nabycia przez Gminę od osób fizycznych i osób prawnych, nieruchomości 

niezbędnych do realizacji jej zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie 

gminnym oraz w celu tworzenia zasobu nieruchomości gminnych, 

2) wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie ustawy art. 

98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod drogi gminne.  

 

Negocjacje prowadzone będą z właścicielami nieruchomości planowanych do nabycia 

w 2016r. oraz do wysokości wydatków ujętych na ten cel w uchwale budżetowej 

Gminy Strzelce Opolskie na 2016r.  

 Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 stycznia 2016r. 

powołana została Komisja Przetargowa, której zadaniem będzie przeprowadzenie 

przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych w 2016 roku.  

W skład komisji weszli:  

1. Ewa Hałek - przewodnicząca 

2. Magdalena Żelazna - członek 

3. Magdalena Wolańska - członek 

4. Monika Mickiewicz - członek 

5. Henryk Czempiel - członek.  
 

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Od stycznia br. stosowane są nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

2. Poinformowano zarządców Rodzinnych Ogrodów Działkowych o zmianie druku deklaracji 

i terminie wnoszenia rocznej opłaty ryczałtowej.  

 

3. Wysokość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2015 roku wyniosła 4 622 782 zł. 

Oznacza to, że pomimo zmiany terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi plan dochodów został przekroczony o 22 782 zł.  

 

4. Z wysłanych w roku 2015 3085 upomnień na kwotę 462 791 zł wyegzekwowano ok 322 573 

zł, co stanowi 68,9 % zadłużenia. 

 

5. Procent ściągalności dotyczący roku 2015 wynosi obecnie 95,52% (ściągalność opłaty za 

rok 2013 wyniosła: 99,37%, natomiast za rok 2014 – 98,63%). 

 

6. W 2015 roku do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, skierowano łącznie 469 tytuły 

wykonawcze na łączną kwotę 286 000 zł, z czego wyegzekwowano ok. 97 761 zł. 

 



7. W roku 2015r. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

wpłynęło 290 nowych oraz 4957 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

8. Od 12.01.2016r. w Referacie GOK na życzenie mieszkańców drukowane są blankiety wpłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do dnia 25. 01. 2016 roku wydrukowano 638 

blankietów). 

 

9. W 2015 roku wysłano 1234 sms-ów przypominających o braku wpłaty za miesiąc listopad 

br. 

 

10. 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. 

 

 W celu usprawnienia systemu odbioru odpadów komunalnych, planowany jest zakup 

specjalistycznego pojazdu z urządzeniem załadowczym typu HDS (urządzenie pozwala 

na opróżnianie ogólnodostępnych pojemników na odpady komunalne tzw. dzwonów 

i koszy).  

Koszt zakupu pojazdu, w który doposażony zostanie Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie to kwota  

350 – 400 tys. zł. 

 

Kosze i dzwony z chwilą oddania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie stały się elementem mobilnym PSZOK 

ułatwiającymi mieszkańcom pozbywanie się selektywnie gromadzonych opakowań 

szklanych, papieru oraz opakowań plastikowych typu PET.  

Pojemniki ogólnodostępne stanowią ważny element gminnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, który dodatkowo wpływa na osiąganie przez gminę poziomów 

odzysku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. W okresie od lipca do grudnia 

2015 roku w systemie mobilnej zbiórki zebrano ponad 130 Mg selektywnie gromadzonych 

odpadów komunalnych. Ilość odebranych odpadów w ramach zbiórki mobilnej PSZOK 

w II półroczu 2015 roku wskazuje, że masa zebranych odpadów w tym systemie może, 

w roku 2016, przekroczyć 250 Mg.  

Oddany do użytku EKO BOX nie był wyposażony w specjalistyczny pojazd 

pozwalający na odbieranie z koszy i dzwonów selektywnie gromadzonych odpadów 

komunalnych. W roku 2015 nie było możliwości finansowych pozwalających na 

wyposażenie PSZOK w specjalistyczny samochód z urządzeniem załadowczym typu HDS 

ze względu między innymi na zakres realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym 

również, na wysokość udziału własnego Gminy Strzelce Opolskie w budowę EKO BOX-

u.  

Obecnie do opróżniania koszy i dzwonów wykorzystywany jest samochód 

specjalistyczny Operatora Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 

spółki PUKiM. Ze względu na stan techniczny pojazdu jego dalsza eksploatacja staje się 

niemożliwa.  

W tej sytuacji konieczne staje jest doposażenie PSZOK-a w specjalistyczny środek 

transportu, który będzie własnością Gminy Strzelce Opolskie i może być przekazany 

Operatorowi w użytkowanie.  



 Wpłynęła oferta podmiotu zainteresowanego dokończeniem budowy hali na 

składowisku odpadów komunalnych w Szymiszowie i przystosowania jej do 

segregacji odpadów i produkcji paliwa stałego. 

Od czasu rezygnacji z inwestycji związanej z budowa zakładu unieszkodliwiania 

i segregacji odpadów na Składowisku w Szymiszowie (ze względu na zmianę ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), Gmina stara się o pozyskanie inwestora, 

który mógłby zagospodarować konstrukcję budowanej wtedy hali. W sumie wpłynęło do 

Gminy 7 ofert z których 3 wydają się spełniać oczekiwania i mogą być korzystne dla 

samorządu. Obecnie wykonywane są analizy, które pozwolą w najbliższym czasie wyłonić 

najkorzystniejszą ofertę i przedstawić ją Radzie Miejskiej. 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 W dniach od 25 stycznia 2016 r. do 22 lutego 2016 r. w siedzibie tut. urzędu, (pokój nr 

25 – Biuro Architekta Miejskiego) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt: 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku 

Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”,  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Projekt planu obejmuje część gruntów wsi Brzezina i Warmątowice,  

tj. obszar ograniczony: 

1) od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce 

Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94, 

2) od strony wschodniej – drogą transportu rolnego i terenami zabudowanymi wsi 

Warmątowice, 

3) od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie,  

4) od strony zachodniej – pierwszorzędną nieczynną linią kolejową nr 175 relacji 

Kłodnica - Strzelce Opolskie - Fosowskie - Kluczbork i drogą krajową nr 88, 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. (sala Rady Miejskiej) o godz. 1000. 

 

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia 7 marca 2016 r. 

 

 Od 4 stycznia do 2 lutego 2016r. w siedzibie tut. urzędu (pokój nr 25 – Biuro Architekta 

Miejskiego) ponownie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie 

w rejonie ul. Henryka Pobożnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła 

się w dniu 15 stycznia 2016 r.  

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia 16 lutego 2016 r. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił 

konkurs dla Gmin, na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
 

Beneficjentem środków w konkursie może być wyłącznie Gmina.  

W związku z powyższym Gmina Strzelce Opolskie ogłosiła nabór wniosków dla 

mieszkańców miasta i gminy, którzy w 2016r. zamierzają realizować zadanie związane 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości.  



Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich  

(w pok. Nr 21), w terminie do 15 marca 2016 roku.  

W ramach Programu dofinansowywane będą koszty kwalifikowane niezbędne do 

osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości do 85 %. Pozostałe koszty 

ponosi właściciel nieruchomości. 

 Pod koniec roku 2015 przeprowadzono kompleksowe kontrole realizacji przez 

mieszkańców ustawowego obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej po jej 

wybudowaniu przez gminę.  

W trakcie kontroli, którą objęto Błotnicę Strzelecką, Grodzisko, Rozmierz, 

Dziewkowice, Osiek, Szymiszów Wieś oraz Szymiszów Osiedle ogółem skontrolowano 

407 nieruchomości. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonali ustawowego obowiązku 

wysyłane są pisma zobowiązujące do wykonania przyłącza w terminie do 22 kwietnia 

2016r. (dotychczas wysłano 23 pisma do mieszkańców Rozmierzy).  

Pozostało wykonanie kontroli w sołectwach: Sucha, Kadłub oraz Rozmierka.  

FUNDUSZE POMOCOWE  

 Główny Urząd Statystyczny podsumował wartość projektów unijnych realizowanych 

w konkretnych gminach.  

Strzelce Opolskie z kwotą 778 884 403 zł zajęły w nim znakomite 68 miejsce na prawie 

2500 samorządów. 

Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 

czerwca 2015 r.  

Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępne w ramach programów 

operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, 

Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych Regionalnych 

Programów Operacyjnych. Pod uwagę brano inwestycje gminne, rządowe, a także prywatne 

realizowane na terenie poszczególnych gmin.  

Na kwotę prawie 780 mln zł złożyły się wydatki samorządu oraz kilka dużych 

prywatnych projektów, w tym inwestycja w firmę Kronospan. 

Imponujące sumy, które zasiliły naszą gminę przełożyły się na rynek pracy i komfort 

życia mieszkańców. Stopa bezrobocia, która w 2007 roku sięgała prawie 15 procent 

w tej chwili wynosi 7 procent.  
Z inwestycjami realizowanymi przy udziale unijnych środków stykamy się każdego dnia, 

począwszy od kanalizacji na terenie gminy, poprzez nowo wybudowane drogi czy 

infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. 

 W dniu 11 stycznia 2016r. wraz z Zastępcą Burmistrza p. J. Kampą uczestniczyliśmy 

w spotkaniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.  

 

Podczas spotkania, ustalono, iż każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia przysługiwać 

będzie prawo do jednego głosu w trakcie głosowania przy podejmowania decyzji  

Ustalono również, iż roczny koszt funkcjonowania biura stowarzyszenia wynosić będzie 200 

tys zł i będzie pokrywany składkami członkowskimi, których wysokość uzależniona będzie 

od ilości mieszkańców w poszczególnych gminach (w skład Stowarzyszenia wchodzi 10 

gmin oraz 2 powiaty: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski. Gminy z terenu powiatu 



kędzierzyńskiego to : K-Kożle, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki. Gminy 

z powiatu strzeleckiego to: Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, Zawadzkie , Leśnica). 

 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas ww. spotkania, harmomogram prac nad 

rejestracją Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego przedstawia się następująco: 

 
LP. ZADANIE OSTATECZNY 

TERMIN REALIZACJI 

1. Akceptacja statutu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-

Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego 

przez członków subregionu. 

 

 

26 stycznia 2016 roku 

2. Akceptacja algorytmu podziału składek członkowskich 

wynikających z przynależenia do stowarzyszenia przez 

członków subregionu. 

 

3. Podjęcie przez rady gmin i powiatów tworzących subregion 

uchwał o założeniu stowarzyszenia i przyjęciu jego statutu 

wraz z upoważnieniem do reprezentowania na zebraniu 

założycielskim. 

 

 

26 lutego 2016 roku 

4. Wybór pierwszych władz stowarzyszenia spośród 

upoważnionych przedstawicieli gmin i powiatów (zarządu 

i członków komisji rewizyjnej) i ustalenia adresu – siedziby 

stowarzyszenia. 

 

 

4 marca 2016 roku 

5. Złożenie przez zarząd stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym 

wniosku o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

 

11 marca 2016 roku 

6. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

w Opolu. 

Niezwłocznie, lecz 

nie dłużej niż 

3 miesiące od daty 

złożenia wniosku. 

 

7. Podjęcie przez rady gmin i powiatów tworzących subregion 

uchwał o zabezpieczeniu składek członkowskich. 

Niezwłocznie po 

wpisie do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 
 

INICJATYWY GOSPODARCZE I PROMOCJA 
 

 W dniu 15 stycznia 2016r. w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. 

Zamkowej 4 w Strzelcach Op. odbyło się spotkanie informacyjne dla osób 

bezrobotnych „Jak pozyskać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej?” 
 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jak wypełnić wniosek o dotację z PUP na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  



 19 stycznia br. kierownik referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel brał 

udział w konferencji „Zarządzanie wiekiem – szansa czy zagrożenie”.  
 Na konferencji zorganizowanej w Opolu przez Fundację Rozwoju Regionów kilkunastu 

referentów z Polski, Czech I Słowacji przedstawiało problematykę zarządzania populacją 

coraz starszych pracowników w firmach oraz wyzwań demograficznych woj. opolskiego. 

 21 stycznia br. kierownicy Referatów: Kadr - Lucyna Chrobak i IG – Henryk Czempiel 

brali udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez strzelecki PUP, 

a dotyczącym dostępnych form wsparcia zatrudnienia pracowników.  

Kilkudziesięciu zebranym – głównie szefom strzeleckich zakładów pracy przedstawiono 

zasady uzyskiwania wsparcia finansowego na zatrudnienie bezrobotnych, na doskonalenie 

swoich kadr oraz na zakładanie przez bezrobotnych własnych firm 

ROLNICTWO  
 Rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Strzelce Opolskie. 

Pierwsze zebrania odbyły się w sołectwach: Kadłub-Wieś (19 stycznia) i Mokre Łany (22 

stycznia). 

 

Najbliższe z zebrań odbędą się odpowiednio w sołectwach: 

 
1)  Płużnica Wielka 27.01.2016 

2)  Suche Łany 29.01.2016 

3)  Kalinowice 03.02.2016 

4)  Rożniątów 04.02.2016 

5)  Ligota Dolna 09.02.2016  

6)  Sucha 17.02.2016 

7)  Rozmierz 18.02.2016 

8)  Rozmierka 25.02.2016 

9)  Szymiszów-Osiedle 01.03.2016 

 
W przypadku pozostałych sołectw, terminy zebrań nie zostały jeszcze ustalone.  

OŚWIATA  
 Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

i uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie 

w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Sprawę reguluje Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 

stycznia 2016r.  

 Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 W uznaniu wzorowego i sumiennego wykonywania obowiązków wynikających 

z pracy zawodowej oraz zasług dla oświaty i wychowania, postanowiłem 

o wystąpieniu z wnioskami o nadanie złotych i srebrnych medali za długoletnią służbę 

niżej wymienionym dyrektorom placówek oświatowych: 
 

Wniosek o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dla : 



1. Moniki Gorgosz – dyrektorki PP nr 4 w Strzelcach Opolskich, 

2. Barbary Kociołek – dyrektorki PP nr 8 w Strzelcach Opolskich, 

3. Ewy Bukowskiej – dyrektorki PP nr 9 w Strzelcach Opolskich, 

4. Jadwigi Cicheckiej – Walczak – dyrektorki PSP w Dziewkowicach, 

5. Wioletty Myśliwy - dyrektorki ZPO w Kadłubie, 

6. Anny Oczko – dyrektorki PSP w Szymiszowie, 

7. Andrzeja Marchewki - dyrektora ZPO w Kalinowicach. 

 

 

Wniosek o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę dla : 

1. Agnieszki Sobczyk – dyrektorki PSP w Błotnicy Strzeleckiej. 

2. Ireny Pachołek – dyrektorki PSP w Rozmierce, 

3. Teresy Furman – dyrektorki PSP w Suchej, 

4. Reginy Krawiec – Dimitrowej – dyrektorki PP w Dziewkowicach,  

5. Grażyny Sklorz – dyrektorki PP w Rozmierce,  

6. Danuty Lejżak – dyrektorki PP w Kadłubie.  

 

 

 Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016, w dniach  

1 – 14 lutego 2015r. w województwie opolskim trwać będą ferie zimowe.  

  

Wzorem lat ubiegłych, na czas ferii, Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, placówki 

oświatowe, Strzelecki Ośrodek Kultury, Biblioteka, Ref. Sportu i Rekreacji, Centrum 

Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” , oraz świetlice profilaktyczne przygotowały dla 

dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie szereg różnorodnych form wypoczynku. 

 

 Szczegółowy wykaz form wypoczynku w ramach akcji ZIMA 2016 w załączeniu. 

PROFILAKTYKA  
 Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu: 

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  

ww. zadania - 20.000,00 zł. 

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty (oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów ul. 

Krakowska 16, 47 – 100 Strzelce Opolskie oraz oferta Stowarzyszenia Rodzin 

i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „OGNIK”, ul. Krakowska 16, 47 – 100 

Strzelce Opolskie), które nie podlegały rozpatrzeniu, z uwagi na niespełnianie 

wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. 

 

W dniu 20 stycznia 2016r. ogłoszony został ponowny konkurs ofert na realizację ww. 

zadania, z terminem składania ofert – do 15 lutego 2016r. 

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania - 

80.000,00 zł. 

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty, z których 1 oferta (oferta Strzeleckiego 

Stowarzyszenia Seniorów w Strzelcach Opolskich) nie podlegała rozpatrzeniu – nie 

spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. 

 



Druga z ofert, złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej;  

45 – 010 Opole ul. Szpitalna 5a spełnia wszystkie wymogi formalne, tj. złożona została 

na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami, 

w terminie zgodnym z ogłoszeniem.  

Posiadane zasoby kadrowe, organizacyjne, rzeczowe, odpowiednie doświadczenie oraz 

baza lokalowa – Stacja Opieki Caritas w Rozmierzy, z usług której mogą skorzystać 

mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie w pełni gwarantują prawidłową i zgodną z celem 

konkursu realizację zadania.  

W ocenie zgodnej z obowiązującymi w konkursie kryteriami oferta otrzymała 

maksymalną liczbę punktów.  

Całkowity koszt zadania określonego w ofercie to 211.000,00 zł, w tym dotacja 

w wys. 80 000,00 zł. 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania - 

50.000,00 zł  

 

Na konkurs ofert wpłynęły 2 oferty, z których 1 oferta (oferta Stowarzyszenia na 

Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej,  

47-100 Strzelce Opolskie ul. Budowlanych 6) nie podlegała rozpatrzeniu, gdyż nie 

spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.  

Druga z ofert – oferta Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA, 47-100 

Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16 spełnia wszystkie wymogi formalne, tj. złożona 

została na odpowiednim druku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie zgodnym 

z ogłoszeniem.  

W ocenie zgodnej z obowiązującymi w konkursie kryteriami oferta otrzymała 

maksymalną liczbę punktów.  

Posiadane zasoby kadrowe, organizacyjne, rzeczowe, odpowiednie doświadczenie oraz 

baza lokalowa w pełni gwarantują prawidłową i zgodną z celem konkursu realizację 

zadania.  

Całkowity koszt zadania wynosi 59.300,00 zł, w tym dotacja  

w wys. 50.000,00 zł.  

 

W przypadku wszystkich wymienionych konkursów, wymagany wkład własny nie 

mógł być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki finansowe, świadczenia 

wolontariuszy, praca społeczna i inne). 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
 Począwszy od 17 stycznia br. – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w jednostkach 

ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbywają się walne 

zebrania sprawozdawczo-wyborcze. 

 

Dotychczas zebrania odbyły się w 2 jednostkach tj.: OSP Rozmierz i OSP Osiek Zebrania 

przebiegały w dobrej atmosferze.  

Po przedstawieniu i wysłuchaniu sprawozdań Zarządy tych OSP otrzymały absolutorium 

z działalności za okres minionej kadencji (5 lat).  

Prezesami ponownie wybrani zostali: 

 Paweł Skóra – OSP Rozmierz  

 Piotr Kaczmarczyk – OSP Osiek  



W zebraniach oprócz członków OSP i MDP uczestniczyli również radni, sołtysi, szefowie 

organizacji współdziałających z OSP.  

 

 

DATA ZEBRANIA 

 

JEDNOSTKA OSP 

17.01.2016 Rozmierz 

24.01.2016 Osiek  

31.01.2016 Grodzisko 

06.02.2016 Błotnica Strzelecka 

07.02.2016 Sucha 

13.02.2016 Kalinowice 

14.02.2016 Szymiszów 

20.02.2016 Rozmierka 

21.02.2016 Strzelce Opolskie 

28.02.2016 Warmątowice 

05.03.2016 Rożniątów 

06.03.2016 Kadłub  

 

Zwyczajny Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach 

Opolskich odbędzie się 11 czerwca 2016r.  

 W ramach przygotowań do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, sporządzone 

zostały rejestry i listy osób podlegających kwalifikacji. 

Informacje (dane) w tej sprawie przekazane zostały do WKU oraz Starostwa 

Powiatowego.  

 W dniach 4, 5 i 21 stycznia – w ramach akcji zima – członkowie OSP Strzelce Opolskie 

w godzinach wieczornych i nocnych patrolowali miejsca, w których przebywać mogły 

osoby bezdomne (miejsca w rejonach ogrodów działkowych, dworca PKP i PKS, lokali 

gastronomicznych, baraków, pustostany itp.). 

SPRAWY RÓŻNE 
 W związku z artykułami prasowymi dotyczącymi zmian w zakresie świadczenia usługi 

utrzymania czystości nieruchomości zarządzanych przez PUKiM Sp. o.o. w Strzelcach 

Opolskich oraz sytuacji osób świadczących usługi sprzątające podjęte zostały działania 

wyjaśniające i kontrolne.  

 

Poleciłem Radzie Nadzorczej PUKiM przeprowadzenie w spółce kontroli 

doraźnej. Kontrola taka przeprowadzona została w dniach 28 grudnia 2015, oraz 04 

i 07 stycznia 2016r. 

 

Z kontroli wynika, iż proces przekazywania zadań PUKiM firmie zewnętrznej został 

zapoczątkowany w roku 2001, kiedy to przekazano do firmy ODNOWA 12 pracowników 

wraz z zadaniami usług porządkowych na terenach nieruchomości gminnych oraz 

wspólnot mieszkaniowych z terenu Strzelec Opolskich.  



W późniejszych latach podejmowano kolejne próby przekazywania pracowników, jednak 

nie wyrażali oni zgody na to przejście, w związku z czym zarząd spółki wycofywał się 

z dalszych prób. 

W marcu 2015 r. w związku z licznymi wnioskami mieszkańców zarządzanych wspólnot 

dot. wysokości opłat za utrzymanie czystości, jakości wykonywanych prac, oraz 

z rezygnacją z obsługi Wspólnot Mieszkaniowych (Wspólnota ulica Jordanowska 8, oraz 

Wspólnota Świerczewskiego ), spółka PUKiM będąca zarządcą nieruchomości musi na co 

dzień konkurować z innymi zarządcami i stale poprawiać jakość i cenę swoich usług (tj. 

zarządzanie nieruchomościami, usługi porządkowe, usuwanie awarii i prace remontowe). 

W związku z zaistniałą sytuacją zarząd podjął kolejny raz starania zmierzające do 

przekazania pozostałej powierzchni obsługiwanej przez spółkę wraz z pracownikami do 

jednej firmy zewnętrznej. 

Podstawą takiego działania był: 

- aspekt jakościowy związany z poziomem i zakresem wykonywanych usług, 

- aspekt organizacyjny - w związku z małą liczbą dozorczyń pozostałych w spółce PUKiM 

w okresach urlopowych, czy absencji chorobowej nie było możliwości zorganizowania 

zastępstw w sposób nie zakłócający harmonogramu utrzymania posesji w należytym 

porządku - był to aspekt przeważający, 

- aspekt ekonomiczny - przekazanie dozorczyń do firmy, która obsługuje kilkakrotnie 

większą powierzchnię nieruchomości jak spółka PUKiM - co wiąże się z możliwością 

obniżenia kosztów do poziomu akceptowanego przez rynek i uzyskania wymiernych 

oszczędności, wynoszących w skali roku ok. 30 tys. zł. 

 Zdaniem Rady Nadzorczej PUKiM przesłanki te wskazują na dopełnienie najwyższej 

staranności zarzadzania spółką, dbania o jej interes oraz były wystarczające do podjęcia 

decyzji o przekazaniu do realizacji zadania firmie zewnętrznej, pozostałej części 

nieruchomości, będącej w zarządzie PUKiM. 

Ocena formalno - prawna wykazała, iż wypowiedzenia umów o pracę złożone 

3 pracownicom, nastąpiły w trybie i na zasadzie art. 32 Kodeksu Pracy. Przyczyna 

wypowiedzenia wiązała się z likwidacją stanowisk pracy i była wyłącznie po stronie 

pracodawcy. 

Pracodawca podjął również starania zapewniania tym osobom, zatrudnienia u podmiotu 

zajmującego się kompleksową usługą utrzymania czystości i porządku na 

dotychczasowych warunkach w oparciu o umowę o pracę z zachowaniem 

dotychczasowego wynagrodzenia na okres 1 roku. Pracownice miały również otrzymać 

odprawę w wysokości trzy miesięcznego wynagrodzenia. 

Z czwartą osobą zawarte zostało porozumienie rozwiązania stosunku pracy. Pani ta 

zdecydowała o przejściu na świadczenie przedemerytalne. 

Rada Nadzorcza PUKiM po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdziła, iż 

rozwiązanie umów o pracę z czterema osobami odbyło się bez naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa pracy i z zachowaniem praw im przynależnych. 

Odnosząc się do informacji opublikowanych na łamach gazety NTO, kontrola wykazała, 

iż : osobom tym zostały zaproponowane umowy o pracę na dotychczasowych warunkach 

- a nie jak zostało to przedstawione w artykule prasowym tzw. "śmieciówkach". Panie 

miały zostać zatrudnione na pełny etat, na jedną zmianę, ze wszystkimi wymogami 

określonymi w Kodeksie Pracy (dot. m.in.: urlopu wypoczynkowego, warunków BHP, 

odzieży roboczej, pomieszczenia socjalnego, czy rozliczania czasu pracy). 

Wszystkie Panie, z którymi rozwiązano umowę o pracę, otrzymywały znacznie wyższe 

wynagrodzenie, niż to które zostało opublikowane w artykule. Wypowiedzenie otrzymały 

trzy panie, a czwarta pani zdecydowała o przejściu na zasiłek przedemerytalny. 

 



 

Kontrolę w spółce PUKiM przeprowadziła również – na wniosek Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat 

w Opolu. Kontrola przeprowadzona została w dniach: 28 oraz 30 grudnia 2015r. i 

7 stycznia 2016 r. 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, wobec faktu, iż osoby 

mające zostać przeniesione do firmy zewnętrznej, nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie, 

spółka PUKiM podjęła starania celem zagwarantowania ciągłości świadczeń usług 

utrzymania czystości oraz zapewnienia zatrudnienia tym osobom. W związku z tym zawarty 

został aneks do umowy na świadczenie ww. usług wykonywanych do tej pory przez firmę 

Odnowa Sp. z o.o., na mocy którego 3 pracownice przeszły do nowego pracodawcy na 

zasadach określonych w art. 23¹§ 1 Kodeksu Pracy (w razie przejścia zakładu pracy lub jego 

części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych 

stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5). 

Przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości i uchybień.  

Zwrócono jedynie uwagę na fakt niedopełnienia przez spółkę terminowego 

powiadomienia pracowników, o którym mowa w art. 23¹ §3 Kodeksu Pracy.  

W myśl artykułu, jeżeli u nowego i dotychczasowego pracodawcy nie działają zakładowe 

organizacje związkowe, pracodawca zobowiązany był poinformować pracowników 

o przewidywanym terminie przejścia, przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz 

socjalnych skutkach dla pracowników, jak również o zamierzonych działaniach dotyczących 

warunków zatrudnienia, a w szczególności warunków pracy i wynagrodzenia. Przekazanie 

tych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem 

przejścia pracownika.  

 Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 13 stycznia 2016r. 

w sprawie projektu „Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie” wyraziłem zgodę na 

kontynuację ww. projektu w roku 2016. 

 

Celem projektu, który jak dotychczas, realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest poprawa jakości życia i doprowadzenie do zmiany postawy  

oraz sposobu myślenia wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

 Od początku roku 2016 w całej Polsce zaczął funkcjonować system darmowej pomocy 

prawnej.  

W Strzelcach Opolskich radcy prawni dyżurować będą w cztery dni w tygodniu 

w budynku Starostwa Powiatowego. 

 

Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie 

lokalnym i ma zniwelować zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do 

korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. 

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać: 

•młodzież do 26. roku życia,  

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

•seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

•osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

•kombatanci, 

•weterani, 



•zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu 

strzeleckiego wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna dostępna jest na stronie internetowej 

www/strzelceopolskie.pl. 

 Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz porad psychologa, od początku  

br., mogą korzystać również osoby „pokrzywdzone przestępstwem”. 
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. dyżury pełnią: Radca prawny 

(każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00) oraz psycholog (w każdą środę w godz. 9.00 

– 12.00). 

Nieodpłatne wsparcie mogą otrzymać osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu 

gminy Strzelce Opolskie. 

W związku z zawartym Porozumieniem o Współpracy ze Stowarzyszeniem Quisisana 

dotyczącym projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

z Funduszu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Pomocy 

Postpenitencjarnej, realizowane są działania mające na celu utworzenie lokalnego 

systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom w gminie 

Strzelce Opolskie. 

 Do dnia 5 stycznia 2016r. potencjalni inwestorzy mieli możliwość złożenia oferty na 

zagospodarowanie piwnic Ratusza w Strzelcach Opolskich. 
 

Do zagospodarowania planuje się przeznaczyć część piwnic Ratusza o pow. ok. 150m2, 

z możliwością wykorzystania pozostałej części piwnic, których powierzchnie zostaną 

wyłączone z obiektu użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę organów Gminy 

Strzelce Opolskie.  

 

Warunki udostępnienia piwnic :  

1. piwnice Ratusza, będącego obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków 

Województwa Opolskiego (Nr 1381/66), powinny być adaptowane na lokal użytkowy 

wykorzystywany na cele gastronomiczne,  

2. z inwestorem wyłonionym w trybie oddzielnych negocjacji, zostanie zawarta umowa 

najmu na okres wieloletni,  

3. do obowiązków najemcy będzie należało uzyskanie zgody na zmianę sposobu 

użytkowania piwnic oraz uzgodnienie wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 

Wpłynęła jedna oferta: CITY-SAT Gordzielik Sp. z o.o., Strzelce Opolskie.  

 

Zespół oceniający złożoną ofertę uznał, że przyszłego najemcę piwnic Ratusza należy 

wybrać w przetargu nieograniczonym pisemnym (dwuetapowo).  

W związku z powyższym niezbędne będzie rozpoczęcie procedury przetargowej na najem 

ww. pomieszczeń. 

INNE WYDARZENIA  
 

 

05.01.2016 W dniu 05.01.2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia Kryształowego, 

Platynowych, Złotych i Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji 

2015 (Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu). 



 

 

Laury Umiejętności i Kompetencji, przyznawane są od ponad  

20 lat (od 1992 r.) 

Złote i Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Opolska 

Kapituła Laurów, powoływana przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej. 

Diamentowe, Kryształowe i Platynowe Laury przyznaje Regionalna 

Kapituła Laurów Umiejętności  

i Kompetencji w Katowicach na wniosek Opolskiej Kapituły Laurów. 

Laury przyznawane są osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się 

do rozwoju naszego regionu – liderom społeczno-gospodarczym i osobom, 

które są wzorem w działalności na rzecz dobra publicznego. 

 

 

08.01.2016 Biesiadowanie z kolędą w Publicznej Szkole Podstawowej w Kadłubie. 

 

 

14.01.2016 Konferencja nt. założeń projektu Wojewódzkiej Strategii w zakresie polityki 

społecznej 2015-2025 (Opole, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego) 

 

 

15.01.2016 Konferencja organizowana pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Opolskiego Andrzeja Buły nt. „Uwarunkowań prawno-

podatkowych korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego 

z alternatywnych sposobów finansowania oraz wykonywania zadań 

własnych” (Opole)  

 

 

15.01.2016 Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej (Komenda PSP w Strzelcach 

Opolskich) 

16-17. 

01.2016 

IV Mistrzostwa Gminy Strzelce Opolskie w narciarstwie alpejskim 

i snowboardzie (Jurgów). 

Już po raz czwarty mieszkańcy naszej gminy oraz osoby, które pracują na jej 

terenie spotkali się w fantastycznym ośrodku narciarskim Jurgów Ski. 

Zawodnicy, którzy stanęli na starcie profesjonalnie przygotowanego toru 

mieli 2 przejazdy na czas. 

Zarówno mężczyźni jak i kobiety oraz dzieci starowali w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Osobną kategorię tworzyli zwolennicy jazdy na 

snowboardzie. 

 

 

17.01.2016 Spotkanie z okazji Dnia Seniora w Kadłubie (Dom Strażaka) 

18.01.2016 Jubileusz 90-lecia urodzin mieszkanki Strzelec Opolskich  

p. Janiny Wilczek 

18.01.2016 Spotkanie dot. programu „Rodzina 500 plus” (Opole, Urząd Wojewódzki) 



22.01.2016 Wizyta u Oliwki Jaguś – pierwszej mieszkanki Gminy Strzelce Opolskie 

urodzonej w 2016 roku (Kadłub) 

 

 

23.01.2016 Zawody Liga Miast Opolszczyzny (Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

„Strzelec” w Strzelcach Opolskich) 

 

 

24.01.2016 Jasełka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku  

25.01.2016 Spotkanie z Posłem na Sejm RP p. Pawłem Grabowskim 

26.01.2016 Podsumowanie działalności upowszechnieniowo-doradczej za rok 2015 

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Terenowy 

Zespół w Strzelcach Op . (Piotrówka)  

 

 

26.01.2016 Jasełka w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Strzelcach Opolskich (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich) 

 

27.01.2016 Tradycyjny doroczny koncert w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego (Dom Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Św. Anny) 

 

27.01.2016 Spotkanie z przedstawicielami Spółki Polskie Koleje Państwowe dot. 

ewentualnej rewitalizacji i zagospodarowania dworców kolejowych 

(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) 

27.01.2016 Walne zebranie sprawozdawczo-informacyjne Strzeleckiego 

Stowarzyszenia Seniorów (Powiatowe Centrum Kultury)  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

28-29.01. 

2016 

Spotkanie dla przedstawicieli samorządów gminnych, liderów 

społeczności lokalnych i odnowy wsi oraz przedstawicieli lokalnych 

organizacji pozarządowych „Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny” 

(Dylaki, gm. Ozimek) 

 

 

29.01.2016 Konferencja „Oferta BGK dla budownictwa mieszkaniowego” (Poznań)  

 

 

29.01.2016 Karnawałowe Nocne Pływanie w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 

„Strzelec” w Strzelcach Opolskich 

 

 

30.01.2016 XV Mini Turniej Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod 

honorowym patronatem Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej (Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Suchej) 



30.01.2016 IV Turniej Futsalu Księży o puchar Prałata Zygmunta Lubienieckiego. 

 

Turniej rozegrany zostanie w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 

2 w Strzelcach Opolskich, początek o godz.16:00. 

W turnieju wystąpią drużyny księży z diecezji: częstochowskiej, bielsko-

żywieckiej, gliwickiej, opolskiej, kleryków WMSD Opole oraz 

samorządowców i nauczycieli.  

Turniej jest organizowany pod hasłem: „Rodzinne kibicowanie Fair Play”. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania, szczególnie całe rodziny  

Dla kibiców przygotowano wiele atrakcyjnych konkursów i nagród,  

 

30.01.2016 Koncert Noworoczny z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami (Opole, 

Filharmonia Opolska). 

 

30.01.2016 Drugi Bal Charytatywny „Dom dla serc” (Zamek w Mosznej) 

 Dochód z Balu zasili konto Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 

z Porażeniem Mózgowym w Opolu działającej na rzecz osób 

niepełnosprawnych i przeznaczony będzie na rehabilitację dzieci 

i młodzieży. 

31.01.2016 Dzień Seniora w sołectwie Szymiszów–Osiedle (Publiczne Gimnazjum 

w Szymiszowie). 

KULTURA  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 

08.01.2016 Wernisaż wystawy prac powstałych podczas ogólnopolskiego pleneru 

malarskiego „Błonica Strzelecka 2015” (Cafe Kultura). 

 

Na otwarcie wystawy przyjechało wielu artystów z grupy uczestników 

ubiegłorocznego pleneru co pokazuje, że strzelecki plener ma swoja 

wysoką rangę w polskim środowisku artystycznym.  

W części artystycznej wernisażu odbył się koncert Tomasza Fibicha 

i Sandry Sołek.  

Wystawę objął patronatem Związek Polskich Artystów Plastyków oddział 

w Katowicach, a można ją oglądać w galerii Cafe Kultura.  

10.01.2016 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Rolę sztabu WOŚP w naszym mieście tradycyjnie pełnił Strzelecki 

Ośrodek Kultury. 

W trakcie zbiórki zebrano 64.573,33 zł, co jest nowym rekordem zbiórki 

w naszej gminie (dla porównania w roku ubiegłym zebrano 58.937, 52 zł).  

Tort ufundowany przez cukiernię Łubowski wylicytowano za 1.200 zł, 

licytowali radni z Przewodniczącą Rady Miejskiej Gabrielą Puzik 

i wiceburmistrz Józef Kampa.  

Indywidualnie spośród wolontariuszy najwięcej zebrała Aleksandra 

Kobiałka, która rozliczyła 1.815 złotych zebranych datków od 

mieszkańców Strzelec Opolskich.  

15.01.2016 Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych „Jasełka 2016” 

 



W ramach przeglądu na scenie zaprezentowało się siedmiu wykonawców 

w jasełkowym repertuarze. Wystąpili: 

 zespół PUCHATKI z PP Nr 9 w Strzelcach Op. 

 zespół kolędniczy ZPO w Kalinowicach 

 Patrycja Markieton ze świetlicy w Rozmierzy 

 zespół „ISKIERKI” ze świetlicy w Błotnicy Strzeleckiej 

 chór szkolny DIVERTIMENTO” z PG w Szymiszowie 

 Łukasz Porombka z Środowiskowego Domu Samopomocy 

 „KOLĘDNICY” z Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych 

19.01.2016 Kolejne spotkanie w ramach Klubu Aktywnego Seniora. 

Tym razem gościem Klubu była Pani Izabela Stalska, założycielka 

Strzeleckiego Zrzeszenia Uniwersytetu III Wieku, która opowiedziała 

o swoim życiu na Kresach i o miejscu jakie znalazła w Strzelcach 

Opolskich. 

23.01.2016 Występ trio jazzowego GPS – Grzegorz Grzyb, Krzysztof Puma 

Piasecki i Krzysztof Ścierański.  

Sporą niespodzianką dla widzów był udział dodatkowego, czwartego 

muzyka, gdyż w trakcie koncertu gościnnie z triem GPS wystąpił Charlie 

Green, amerykański trębacz, kompozytor i aranżer, który współpracuje 

z polskimi muzykami jazzowymi.  

25.01.2016 KINO SOK - Pokaz trzech najnowszych polskich filmów: Ekscentrycy, 

Słaba Płeć i Pitbull – Nowe porządki.  

 Planowany na 24 stycznia koncert Ireny Santor został przeniesiony na 21 lutego 

z powodu choroby artystki.  

Bilety zachowują swoją ważność, a Strzelecki Ośrodek Kultury poinformował 

zainteresowanych o zmianie terminu koncertu.  

SPORT 
 

 Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

 

Przewidywana wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych  

na realizację zadania objętego konkursem - nie więcej niż 21.150 zł.  

Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania (środki 

finansowe, wkład wolontariatu i inne). 

 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert, z których 4 oferty nie spełniały warunków formalnych. 

WYNIKI KONKURSU 

LP.  NUMER OFERTY ORAZ NAZWA OFERENTA WNIOSKOWANA 

KWOTA DOTACJI 

PUNKTA- 

CJA 

PRZYZNANA  

KWOTA DOTACJI 

1 1. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Kadłub 

2.775 zł 90 2.500 zł 

2 2. Ludowy Klub Sportowy 

„Jedność” Rozmierka 

4.620 zł 80 2.500 zł 

3 3. Międzyszkolny Klub Sportowy 

w Strzelcach Op. 

8.000 zł 100 8.000 zł 



4 4. Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„Piast” 

3.000 zł 100 3.000 zł 

5 5.Ogólnopolskie Stowarzy-szenie 

AIKIDO „Aikikai” 

5.586,77 zł 25 0,00 zł 

6 9. Opolski Klub TAEKWON-DO 12.300 zł 65 1.850 zł 

7 11. Uczniowski Klub Sportowy 

Strzelce Opolskie 

4.000 zł 95 3.300 zł 

 RAZEM: 21.150 zł 

 Rozstrzygnięty został nabór wniosków w formie otwartych konkursów ofert z zakresu 

sportu: 

a) piłki nożnej. 

 

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych  

na realizację zadania objętego konkursem (dotacji) nie może przekroczyć kwoty 

236.500 zł. 
LP

.  

NUMER WNIOSKÓW ORAZ 

NAZWA WNIOSKODAWCY 

PUNKTA- 

CJA 
KWOTA DOTACJI 

(ZŁ) 

   WNIOSKOWANA PRZYZNANA 

1.  6. Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Piast” Strzelce 

Opolskie 

100 86.000 86.000 

2.  7. Ludowy Klub Sportowy 

„Jedność” Rozmierka 

94 50.000 49.700 

3.  8.Ludowy Klub Sportowy 

„Plon” Błotnica Strzelecka 

96 23.600 23.400 

4.  9. Ludowy Klub Sportowy 

„Orzeł” Mokre Łany 

95 23.000 22.750 

5.  4.Ludowy Klub Sportowy 

„Adamietz” Kadłub 

94 23.000 22.700 

6.  1. Ludowy Klub Sportowy 

„TĘCZA” Szymiszów 

96 9.750 9.550 

7.  3. Ludowy Klub Sportowy 

„Rożniątów” 

94 5.250 4.950 

8.  2. Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni” Rozmierz 

94 5.250 4.950 

9.  5.Ludowy Klub Sportowy 

„Czarni” Kalinów – Kalinowice 

90 5.250 4.750 

 RAZEM: 228.750 
 

b) różnych dyscyplin sportu: 

 



Przewidywana wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na 

realizację zadań objętych konkursem nie może przekroczyć kwoty 174.500 zł. 

 
LP.   PUNKTA- 

CJA 

KWOTA DOTACJI (ZŁ) 

WNIOSKO-

WANA 

PRZYZNANA 

1 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Opolskich 

(BADMINTON) 

 

100 7.500 7.500 

2 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Opolskich (BRYDŻ) 

 

100 2.000 2.000 

3 Międzyszkolny Klub Sportowy  

w Strzelcach Opolskich – 

(KOSZYKÓWKA) 

100 46.000 46.000 

4 Uczniowski Klub Sportowy  

 Strzelce Opolskie (SIATKÓWKA) 

 

100 77.000 77.000 

5 Klub Karate „NIDAN” 

 

94 10.000 9.500 

6 Opolski Klub TAEKWON-DO 

 

81 20.000 9.500 

7 Uczniowski Klub Sportowy 

„Siódemka” (SUMO/JUDO) 

 

83 11.500 9.000 

8 „Propagowanie dyscypliny sportu 

boks poprzez szkolenia  

i udział w turniejach sportowych na 

terenie całego kraju” 

 

BRAK WNIOSKÓW 

 

9 „Propagowanie lekkoatletyki poprzez 

szkolenia i udział w imprezach 

sportowych organizo-wanych przez 

inne ośrodki sportowe na terenie 

całego kraju” 

 

10 „Propagowanie pozostałych 

dyscyplin sportu” 

 

 


