SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(26 sierpnia – 30 września 2015r.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 26 sierpnia – 30 września 2015r.:
1) Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 sierpnia 2015r. w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2015r. oraz
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
Opolskie na lata 2015-2018.
Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia
2014 r. - zgodnie z treścią Uchwały Nr IV/18/2014 - w wartościach ogółem przedstawiał się
następująco:
- dochody ogółem
w tym:
- dochody bieżące - dochody majątkowe -

88.435.000,00zł
83.795.000,00zł
4.640.000,00zł

- wydatki ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- p r z y c h o d y w wysokości:
w tym z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów
- wolne środki
- ze spłat pożyczek

89.430.000,00zł
82.635.000,00zł
6.795.000,00zł
2.770.000,00zł
1.560.000,00zł
1.000,000,00zł
210.000,00zl

- rozchody w wysokości:
1.775.000,00 zł
w tym:
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów
1.775.000,00zł
Na przestrzeni I półrocza 2015 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, w
konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego zwiększenie
o kwotę 3.481.717,84 zł
BUDŻET GMINY NA ROK 2015 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie
porównawcze
różnica
PLAN:

na 01.01.2015

na 30.06.2015
(3-2)

1

2

3

DOCHODY

88.435.000,00

91.916.717,84

+3.481.717,84

z czego: dochody bieżące

83.795.000,00

85.648.112,84

+1.853.112,84

4.640.000,00

6.268.605,00

+1.628.605,00

dochody majątkowe
1

2

3

4

w tym:
21.731.928,00

21.780.809,00

+48.881,00

dotacje na zadania
zlecone

6.308.861,00

6.904.220,84

+595.359,84

dotacje na zadania
własne

2.452,160,00

2.901.696,00

+449.536,00

3.987.350,00

5.598.000,00

+1.611.050,00

(2.742.670,08)

(3.731.061,08)

(+988.391,00)

53.959.561,00

54.736.452,00

+776.891,00

700.00,000

700.000,00

0

PRZYCHODY

2.770.000,00

2.770.000,00

--

pożyczki i kredyty

1.560.000,00

1.560.000,00

--

wolne środki

1.000.000,00

1.000.000,00

210.000,00

210.000,00

--

DOCHODY
+PRZYCHODY

91.205.000,00

94.686.717,84

+3.481.717,84

WYDATKI
+ROZCHODY

91.205.000,00

94.686.717,84

+3.481.717,84

WYDATKI

89.430.000,00

92.911.717,84

+3.481.717,84

82.635.000,00

84.222.787,84

+1.587.787,84

6.795.000,00

8.688.930,00

+1.893.930,00

83.091.139,00

85.961.497,00

+2.870.358

700.000,00

700.000,00

--

subwencja

środki pozyskane z
innych źródeł ( w tym z
UE)
pozostałe dochody
w tym z opłat za
zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych

spłata pożyczki

w tym :

wydatki bieżące

wydatki
majątkowe
w tym:
wydatki własne
z czego na wydatki
GPPiRPA

wydatki na zlecone

6.308.861,00

6.904.220,84

+595.359,84

42.736.037,00

43.036.475,51

+300.438,51

2.254.070,00

+453.01,00

w ramach wydatków
bieżących:
wynagrodzenia i pochodne
wydatki remontowe
1.801.060,00
ROZCHODY

1.775.000,00

1.775.000,00

--

spłata kredytów i
pożyczek krajowych

1.775..000,00

1.775..000,00

--

0

0

--

DOCHODY WYDATKI

-995.000,00

-995.000,00

--

PRZYCHODY ROZCHODY

+995.000,00

+995.000,00

--

pożyczki udzielane przez
Gminę

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 budżetowa
rzędu 4.373.586,15zł.
Mimo, iż uzyskane wskaźniki pierwszego półrocza świadczą o prawidłowej
realizacji planu, to decydujące będą zdarzenia związane z pozyskaniem środków ze sprzedaży
zaplanowanych nieruchomości, jako potencjalnego źródła finansowania ujętych zadań. W
przypadku braku tych wpływów ewentualną koniecznością może być wykorzystanie
zaplanowanych środków z przychodów (kredytów).
Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie stałej
płynności przy zachowaniu równowagi w zakresie wydatków bieżących z uzyskanymi
dochodami bieżącymi i zerowym stanem zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca. Osiągnięty
stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań (uwzględniający
rozpoczęte procedury oraz sposób uruchamiania środków zewnętrznych i przyznanych dotacji)
można uznać za zadawalający. Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę by w
sposób odpowiedzialny kontynuować realizację założeń budżetu roku 2015.
Również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie na lata 20152018 kształtuje się prawidłowo, jej realizacja nie budzi zastrzeżeń.
2) Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2015r. w
sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 43.610,00 zł,
co stanowi skutek otrzymanych przez Gminę dotacji:
KWOTA
DOTACJI
(PLN)

PRZEZNACZENIE

14.610 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
(składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej)
29.000 środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. –
„Wyprawka szkolna”
3) Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 3 września 2015r w
sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w §
7 Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015r. w kwocie
14.000 zł.
Rozdysponowania rezerwy dokonano odpowiednio:
 na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach
Opolskich - kwota 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przez
MOS wody do nawadniania boisk sportowych. Długi okres upałów i związana z nim
susza spowodowały ponadprzeciętne zużycie wody, a tym samym nieprzewidziany
wzrost kosztów jej zakupu
 na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji – kwota
6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć organizowanych przez
kluby i stowarzyszenia sportowe pod patronatem Burmistrza.
4) Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 września 2015r. w
sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 208.568zł, co stanowi skutek
otrzymanych przez Gminę dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
(PLN)
31.929 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w
ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020, ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z
dnia 10 grudnia 2013r.
110.219 środki finansowe na realizację zadań z zakresu spraw
obywatelskich (zwiększenie poziomu dotacji celowej dla gmin na
realizację zadań z powyższym zakresie spowodowane jest przyjęciem
nowego algorytmu do przeliczenia wysokości ww. dotacji celowej w
związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015r. zmian w
przepisach dot. spraw obywatelskich)
36.420 dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków
obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia
głosowania w dniu 6 września 2015r. w referendum ogólnokrajowym

30.000 środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
tj. finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Opolskich
5) Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 września 2015r. w
sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę
161.044,30 zł (z czego przeniesienia środków na kwotę 78.950,00 zł w części dla zadań
własnych oraz na kwotę 82.094,30 zł w części dla zadań zleconych)
Największe kwotowo zmiany dotyczą Działów:
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmiany na łączną kwotę 23.000,00 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego
Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. Zmiany te niezbędne były m.in. w związku z:
- rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych.
- szkoleniami z zakresu funkcjonowania oprogramowania DOM 5.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Przeniesienia środków w kwocie 20.000,00 zł dokonane na wniosek Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego podyktowane zostały m.in. zwiększoną ilością egzekucji komorniczych.
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zmiany w obrębie ww. działu na kwotę 27.600,00 zł dokonane na wniosek Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień niezbędne były w celu prawidłowej realizacji
wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Zmiany w obrębie ww. Działu na kwotę 79.600,00 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., w związku z większą liczbą uprawnionych do
świadczeń opiekuńczych za które odprowadzane są składki społeczne oraz związanym z tym
przewidywanym wzrostem wydatków w tym zakresie.
6) Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 września 2015r. w
sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 129.726,00 zł, co stanowi skutek
otrzymanych przez Gminę dotacji:
KWOTA
DOTACJI
(PLN)
42.102,00

PRZEZNACZENIE

środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w
Opolu, ww. kwota dotacji zostanie uzupełniona o środki na wypłatę
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji
wyborczych.
środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
87.624,00
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
 Od 7 września br. w Gminie Strzelce Opolskie prowadzona jest kontrola projektu pn.
„Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich Etap I, pod kątem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013.

Przewidywany termin zakończenia kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej to 31 marca 2017r.
 Zatwierdzona została lista projektów podlegających konsultacjom społecznym w
ramach
Strzeleckiego
Budżetu
Obywatelskiego
roku
2016.
(lista projektów w załączeniu).
W wyznaczonym terminie wpłynęło 38 projektów na kwotę 936 718 zł, z czego:
 30 projektów o wartości 697 518,50 zł zostało przyjętych na listę;
 4 projekty zostały zweryfikowane negatywnie i nie zostały przyjęte na listę ze
względów formalnych lub merytorycznych;
 2 projekty Komisja pozostawiła bez rozpatrzenia (ze względu na tożsamość z
zakresem innych projektów złożonych wcześniej);
 2 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców.
W dniu 5 października 2015r. o godz. 15.00 w tut. Urzędzie (sala Rady Miejskiej)
odbędzie się spotkanie podczas którego omówione zostaną sprawy związane ze
sposobem głosowania oraz ustaleniem wyników konsultacji Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego roku 2016.
Konsultacje społeczne – w formie głosowania na poszczególne projekty - prowadzone
będą w okresie od 6 do 19 października 2015r.
Mieszkańcy będą mieli możliwość głosowania w konsultacjach społecznych w formie
papierowej
(wrzucenie
wypełnionej
ankiety
do
urny
umieszczonej
w siedzibie tut. Urzędu, w kancelarii od 6 października 2015r.) bądź drogą elektroniczną
(link do platformy elektronicznej dostępny będzie od 6 października 2015 r.).
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZETARGU
07.10.2015
Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego i Opolskiej
w Strzelcach Opolskich – etap I
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy
Pięknej, na odcinku od studni S6 do istniejącej przepompowni P1 (rurociąg
RG1) i na odcinku od studni S-2 do S-2.1 z przyłączem (rurociąg RG1.1.),
zgodnie z dokumentacją projektową.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę sieci kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm (ok. 153 mb); budowę sieci
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160 mm (ok. 10 mb);
budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm (7 szt.
ok. 30 mb); budowę studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy
1000 mm (6 szt.); budowę studni kanalizacyjnej z PVC o średnicy 425 mm
(1 szt.); odtworzenie nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych
(ok. 177 m2), jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej i
wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej.
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

16.09.2015

Dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych (tablice informacyjne
dot. projektu pn. „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”).
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż 2 kpl.
tablic informacyjnych o wymiarach minimum 0,7 m x 0,5 m z
jednostronnie wyklejoną grafiką na dostarczonej konstrukcji wsporczej.
Tryb postępowania - Przetarg publiczny.
Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 €.
Do złożenia oferty zaproszono 6 nw. wykonawców:
1) Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś; ul. Wilcza 8/1;
56-120 Brzeg Dl.
2) LASERDRUK Tomasz Zauściński; ul. Marka Prawego 22;
47-100 Strzelce Opolskie
3) Flesz Studio Tomasz Kenia; ul. Królikowa 6, 11-015 Olsztynek
4) Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki;
ul. Podjazdowa 2/31;41-200 Sosnowiec
5) MODERAN Bartosz Antoszak;
ul. Pszczelarska 2A;
46-053 Suchy Bór
6) Wielkareklama.eu P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama;
ul. Wojska Polskiego 45;98-300 Wieluń
Najkorzystniejszą okazała się oferta formy MODERAN Bartosz
Antoszak z Suchego Boru z ceną 607,62 zł. Oferta przyjęta została do
realizacji.

24.09.2015

Świadczenie usług w zakresie rozliczania transakcji bezgotówkowych
dokonywanych za pomocą kart płatniczych w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Opolskich Zamówienie polegać będzie na obsłudze
i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart
płatniczych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację zestawów POS
(terminal POS + dodatkowe urządzenie PIN PAD), jak również wdrożenie
systemu oraz obsługę transakcji dokonywanych przez posiadaczy
wszystkich kart płatniczych funkcjonujących w obrocie w Polsce.
Tryb postępowania - przetarg publiczny.
Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 €.
Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczy 1 firma - First Data
Polska S.A. (Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa).
INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI

 Remonty cząstkowe.
Trwają remonty z II transzy środków przeznaczonych na remonty cząstkowe dróg. Zadanie
realizuje PUH DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa.
Termin realizacji: 31 października 2015r za kwotę 130 000 złotych.
 „Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce
Opolskie w 2015 roku”.
Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich na wartość 30 000 złotych.
Prace są realizowane w miarę występujących potrzeb z terminem realizacji
do 31 grudnia 2015 roku bądź do wyczerpania środków finansowych.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz
wymiany wodociągu na terenie sołectwa Farska Kolonia”.
Projekt wykonuje I.K.W. PROJ. z Opola za kwotę 29 520 złotych w terminie
do 11 grudnia 2015 roku.
 Opracowywane są dokumentacje projektowe dla zadań:
1) „Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie” – dokumentację opracowuje Biuro
Projektów SEWI z Opola za 10 578,00 złotych;
2) „Przebudowa ulic K. Miarki, Krótkiej i Okrężnej w Szczepanku” – dokumentację
opracowuje Biuro Projektowe „Usługi Projektowe mgr inż. Elżbieta Kurzewska z
Kędzierzyna Koźla za 29.500 zł.
3) „Budowa drogi łączącej ul. 1-go Maja z drogą technologiczną
w Strzelcach Opolskich” – dokumentację opracowuje Biuro Projektów SEWI z Opola
za 32 103,00 złotych
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku
Zajazdu Strzeleckiego - etap II ( część hotelowa)”.
Zakres prac projektowych dotyczy lewego skrzydła budynku (części hotelowej)
i obejmuje:
1) zaprojektowanie pomieszczeń administracyjno-socjalnych i aranżację recepcji w części
parterowej budynku,
2) zaadoptowanie kondygnacji od I do IV piętra na tzw. mieszkania wspomagane.
Umowę zawarto z A.F. PROJEKT Adam Fidyka z Gliwic na kwotę 45.510,00 zł. Termin
realizacji: do 10 grudnia 2015 roku.
 „Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych
w ciągu dróg gminnych”.
Zadanie realizuje przedsiębiorca Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej za kwotę 20 000
złotych.
W ramach zadania obniżono krawężniki oraz wykonano pasy z kostki
z wypustkami w kolorze innym niż nawierzchnia chodnika.
Wypukła struktura oznakowania, o barwie innej niż pozostała część chodnika, ułatwia
orientację w miejskiej przestrzeni osobom niepełnosprawnym (słabo widzącym i
niewidomym).
 „Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka – etap II” – zadanie realizuje firma
PHU NOW-BUD Leszek Nowak ze Strzelec Opolskich.
W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i bramy garażowe, wykonane
zostaną nowe posadzki i tynki w części garażowej, a elewacje budynku zostaną docieplone.
Całkowita wartość zadania wynosi 94.741,17 złotych z terminem realizacji
do 28 października 2015 roku.


„Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Strzelce Opolskie”.
Umowa została zawarta z firmą „SOLARTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Miłocinie. Zakres
zadania obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji pomp ciepła w
17 budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej (2 szkoły),
znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie. Wartość robót 557.000 złotych.
 Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich.
Zadanie realizuje firma Hucz Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Boronowie.

Zakres prac obejmuje wykonanie drogi wraz z odwodnieniem, ciągiem pieszorowerowym, chodnikami, miejscami postojowymi oraz oświetleniem ulicznym zgodnie z
dokumentacją projektową.
Obecnie wykonywane są warstwy konstrukcyjne jezdni (wykonano stabilizację),
prowadzone są prace brukarskie na ciągu pieszo-rowerowym.
Termin wykonania zadania: do 16 października 2015r.
Wartość prac 737 467 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE











„Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizowała firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku.
Wartość zadania wynosiła 70.000 zł.
„Utworzenie
miejsca
spotkań
mieszkańców
w
Ligocie
Górnej
przy ul. Wiejskiej”.
Wykonawcą zadania była firma TRAK DREW z Boryczy.
W ramach zadania powstał obiekt, który ma służyć lokalnej społeczności.
Koszt realizacji zadania wyniósł 47 158 złotych. Sołectwo we własnym zakresie wykonało
płytę fundamentową pod obiekt.
Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej
na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Ogrodowej
w Strzelcach Opolskich” – koszt zadania wyniósł 10 455 złotych.
Autorem projektu jest firma I.K.W. PROJ. z Opola.
„Budowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich – etap II”. Roboty
budowlane wykonała firma "AGROTECH" Roman Cytera ze Strzelec Opolskich za kwotę
18 200 złotych.
Szybka realizacja kolejnej części chodnika związana była z zamknięciem wiaduktu
kolejowego na ul. 1 Maja co spowodowało przeniesienie ruchu
na ul. Kolejową. Wykonanie chodnika poprawiło bezpieczeństwo pieszych
w szczególności dzieci uczęszczających do szkól.
Rozważana jest partycypacja Gminy Strzelce Opolskie w kosztach
nw. inwestycji prowadzonych przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego:
W dniu 22.07. 2015r. wpłynęło z Zarządu Powiatu Strzeleckiego pismo
w sprawie rozważenia partycypowania w kosztach zadania pn.: „Modernizacja drogi
powiatowej 18078 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie –
Rozmierka – Grodzisko – Etap I odcinek Strzelce Opolskie – Rozmierka”. W
odpowiedzi poinformowaliśmy, że Gmina Strzelce Opolskie jest zainteresowana w
realizacji i wskazaliśmy, że niezbędne jest rozszerzenie zakresu o odtworzenie ścieżki
rowerowej biegnącej ze Strzelec Opolskich do zakładu Kronospan i na kolejnym odcinku
od zakładu Kronospan do Rozmierki. Przekazano również informację, że gmina zamierza
realizować inwestycję
o nazwie „Budowa drogi łączącej ul. 1 go Maja z drogą „technologiczną”
w Strzelcach Opolskich” tj odc. o dł. ok 300m, który ma odciążyć ul. 1 go Maja od ruchu
ciężkich samochodów dostarczających drewno do zakładu Kronospan. Zadanie to jest
fragmentem działań mających na celu przebudowę
i uporządkowanie układu komunikacyjnego wokół zakładów przemysłowych
zlokalizowanych przy ul. 1 go Maja. Z tego powodu w piśmie do ZPS zwrócono uwagę na

możliwość wspólnego starania się o środki na realizację obu inwestycji z Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
 W dniu 28.07. 2015r. wpłynęło z Zarządu Powiatu Strzeleckiego pismo w sprawie
rozważenia partycypowania w kosztach zadania pn.: „Usprawnienie komunikacyjne
Strzelce Opolskie – Leśnica – poprzez modernizację drogi powiatowej 18025 O
Strzelce Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie –
Dolna”.
W odpowiedzi poinformowaliśmy, że Gmina Strzelce Opolskie jest zainteresowana w
realizacji projektu technicznego zadania i wskazaliśmy, że niezbędne jest rozszerzenie jego
zakresu o przebudowę węzła drogowego ulic: Mickiewicza, Dolińska, Kozielska i Celna.
Przypomnieliśmy, że wielokrotnie przedstawialiśmy zarządowi dróg wojewódzkich i ZPS
opracowane przez nas koncepcje wskazując, że wobec budowy autostrady A4 i wobec
powstania wielu zakładów przemysłowych w tym rejonie związanych z węzłem drogowym
w Olszowej niezbędne jest rozwiązanie tego problemu w celu usprawnienia komunikacji,
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz, że wspólne ujęcie
sprawy budowy węzła w Strzelcach Opolskich wraz z przebudową drogi prowadzącej do
Dolnej może pomóc w uzyskaniu dofinasowania inwestycji
z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Poprawy dostępności do węzłów autostrady
A4 Gogolin i Olszowa.
FUNDUSZE POMOCOWE
Gmina Strzelce Opolskie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie - w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020
budowy
drogi
łączącej
ul.
Bocznicową
z
ul.
Ciepłowniczą
w Strzelcach Opolskich (I nabór odbędzie się w dniach 1-30.10.2015r).
Szacowany koszt całkowity inwestycji to 1 418.000 zł, z czego dofinansowanie stanowi
50%.
Kryteria według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie w ramach
Programu.:
1.

2.

3.

4.

Kryterium „techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w
sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
zastosowanie właściwych parametrów technicznych;
Kryterium „sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych
na obszarze województwa - w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej
drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami
zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych
i gminnych);
Kryterium „dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności
komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji
publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym
znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego;
Kryterium „finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania
przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty;

Kryterium „kontynuacji ciągu” - uwzględnia czy planowane do dofinansowania
zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3
lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania).
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Negatywnym wynikiem zakończyły się przeprowadzone w ostatnim czasie przetargi na
sprzedaż nieruchomości:
5.

04.09.2015

08.09.2015

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej składającej się z działek Nr 5140/4 i Nr 3172/75 z
mapy 15 o łącznej pow. 0,9550ha, położonej w Strzelcach Opolskich
przy ul. Kazimierza Wielkiego.
W
obowiązującym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi
komercyjne w tym: handlu, gastronomii, rzemiosła, instytucji
finansowych, ubezpieczeniowych i gospodarczych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.800.000 zł netto
(+ 23% VAT).
Zgodnie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami, jeżeli II przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6
miesięcy, licząc od jego zamknięcia, nieruchomość może być zbyta w
drodze rokowań albo w kolejnych przetargach.
Ponieważ 1 grudnia 2015r. upłynie termin określony w ww. ustawie,
należy całą procedurę dotyczącą sprzedaży nieruchomości, łącznie z
wyceną, przeprowadzić od początku.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu działek gminnych
położonych w Szymiszowie przy ul. 22 Lipca
LP.
NR
POWIERZCHNIA
CENA
STAWKA
DZIAŁKI
W HA
WYWOŁAWCZA
VAT
NETTO
1
1039/2
0,1453ha
66.500 zł
z mapy 1
2
1039/3
0,1088 ha
50.000 zł
z mapy 1
23%
3
1039/4
0,1088 ha
50.000 zł
z mapy 1
4
1039/5
0,1088 ha
50.000 zł
z mapy 1
5
1039/6
0,1088 ha
50.000 zł
z mapy 1
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działki przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami.
Kolejny przetarg na sprzedaż ww. działek, z obniżeniem cen
wywoławczych ogłoszony został na dzień 27 października 2015r.
LP.
NR
POWIERZCHNIA
CENA
STAWKA
DZIAŁKI
W HA
WYWOŁAWCZA
VAT
NETTO

1039/2
0,1453ha
57.000 zł
z mapy 1
2
1039/3
0,1088 ha
43.000 zł
z mapy 1
23%
3
1039/4
0,1088 ha
43.000 zł
z mapy 1
4
1039/5
0,1088 ha
43.000 zł
z mapy 1
5
1039/6
0,1088 ha
43.000 zł
z mapy 1
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego
32A.
Nieruchomość składa się z zabudowanej działki Nr 1650/53 z mapy 20 o
pow. 0,0570ha oraz działek niezabudowanych Nr 1650/65
i Nr 1650/68 z mapy 20 o łącznej pow. 0,1776ha.
Na działce Nr 1650/53 położony jest budynek o pow. 575,76m², wpisany
do Gminnej Ewidencji Zabytków, na rozbiórkę którego Starosta Strzelecki
udzielił gminie pozwolenia decyzją Nr 39/11 z dnia 18.11.2011r.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
działka Nr 1650/53 położona jest na terenie przeznaczonym na cele
usługowe, natomiast działki Nr 1650/65 i Nr 1650/68 na terenie
oznaczonym jako tereny zieleni urządzonej, z przeznaczeniem
uzupełniającym m. in. w zakresie usług handlu detalicznego i
gastronomii o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 10%
powierzchni terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł.
Ustalony w przetargu nabywca będzie miał obowiązek zapłaty całej
wylicytowanej kwoty powiększonej o należny podatek VAT od
niezabudowanych działek, których wartość stanowi 11% ceny sprzedaży.
PRZETARGI OGŁOSZONE
1

16.09.2015

08.10.2015

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul.
Mickiewicza obejmującej działki Nr 3727/2 i Nr 3728/7 z mapy 17 o
ogólnej pow. 0,2533ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Suchych Łanów,
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł netto (+23%
VAT).
Dla zabezpieczenia realizacji terminu i zakresu inwestycji, zastrzeżona
zostanie w umowie na rzecz sprzedającego kara umowna w wysokości
200.000 zł zabezpieczona hipoteką w tej samej wysokości.
Kryteria wyboru ofert:
 preferencje dla ofert proponujących zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną,
 termin realizacji inwestycji,
 sposób zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku uznania ofert za równorzędne zorganizowany zostanie
dodatkowy przetarg ustny.
14.10.2015
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Szymiszowie przy ul. Polnej obejmującej działkę Nr 572/2
z mapy 3 o pow. 0,0360ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś, teren na którym
położona jest działka przeznaczony jest na cele mieszkaniowe
jednorodzinne.
Ponieważ kształt i parametry działki Nr 572/2 uniemożliwiają
usytuowanie na niej zabudowy kubaturowej, nie będzie mogła być ona
samodzielnie zagospodarowana.
Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości, dla
których działka Nr 572/2 może stanowić poprawę warunków
zagospodarowania.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.000 zł (+23% VAT).
15.10.2015
I 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.
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś”,
działka Nr 825 leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową
i mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł brutto.
20.10.2015
I 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 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000zł netto (+23% VAT).
29.10.2015
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich 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 Nr 1648/4 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 wynosi 1.500.000zł netto (+23%
VAT).
GOSPODARKA LOKALOWA
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

28.08.2015

29.09.2015

19.10.2015

pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 2, z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (lokal o
powierzchni użytkowej 118,36m2).
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
wynosiła 16,00 zł + 23% VAT.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 33,86 m2, ze stawką czynszu
za 1m2 1,90 zł + 23% VAT, która nie była przedmiotem przetargu.
Na przetarg wpłynęła jedna oferta złożona
przez Strzelecką
Spółdzielnię Socjalną w Strzelcach Opolskich ul. Wyszyńskiego 10,
która zaoferowała miesięczny czynsz w wysokości 16,50 zł za 1m² netto
+ 23% VAT.
Oferta została przyjęta, w związku z czym Strzelecka Spółdzielnia
Socjalna została najemcą lokalu.
Negocjacje
na
najem
lokalu
użytkowego
położonego
w Strzelcach Opolskich przy Rynku 2 (lokal o powierzchni użytkowej
141,08m²).
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 85,90m², ze stawką czynszu za 1m²
w wys. 1,90zł.+ 23% VAT, która nie jest przedmiotem negocjacji.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo –usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową z wyłączeniem usług bankowych,
finansowo-kredytowych,
ubezpieczeniowych,
wystawienniczoinformacyjnych oraz sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.
Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż
jednego najemcę, na najem lokalu w częściach niewydzielonych ze
wspólnym korzystaniem z powierzchni nieużytkowej (komunikacja, w.c.).
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
wynosi 16zł + 23% VAT.
Na ogłoszone negocjacje wpłynęła jedna oferta; trwają negocjacje z
oferentem co do warunków najmu.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Negocjacje na najem lokalu użytkowego położonego w Strzelcach Op.
przy ul. Krakowskiej 24/1 o powierzchni użytkowej 33,00m².
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo –usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową z wyłączeniem sprzedaży odzieży
używanej i salonów gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² pow. użytkowej lokalu wynosi
12zł + 23% VAT.
KONKURSY NA REMONT LOKALI MIESZKALNYCH,
W ZAMIAN ZA ZAWARCIE UMOWY NAJMU

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT KONKURSU
konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 13/3 w Strzelcach
Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 101,05 m2, w tym mieszkalnej
77,04 m2), w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które wymagają uzupełnienia.
konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ul. W. Świerzego 50/6 w Strzelcach Op.

(lokal o powierzchni użytkowej 40,82 m2, w tym mieszkalnej 21,55 m2), w
zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Oferta ta nie spełniała wymogów
konkursu, oferent nie dawał gwarancji należytego wykonania remontu.
W związku z powyższym ogłoszony został ponowny konkurs na
remont ww. lokalu.
Termin składania ofert - do dnia 7 października 2015 r.
W obydwu ww. konkursach mogły wziąć udział osoby ubiegające się o przydział
gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2002r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali
komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 W ramach realizacji zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Strzelce Opolskie – VI nabór ”, z nieruchomości gminnych usunięto
ponad 60 ton azbestu.
W sierpniu br. podpisano umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Strzelce Opolskie na realizację zadania
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie – VI
nabór”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 28 283,30 zł, z czego 85% stanowiła dotacja
Funduszu.
Odpady niebezpieczne usunięto z 41 nieruchomości, na których zgodnie
z inwentaryzacją przeprowadzoną przez Gminę Strzelce Opolskie znajdowało się 60,49 ton
odpadów zawierających azbest.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi:
 W okresie czterech miesięcy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie
dostarczyli 270,46 ton odpadów (w tym najwięcej gruzu – 174,2 tony, odpadów zielonych
– 46,11 ton i odpadów wielkogabarytowych – 30,05 tony).
Dla porównania mieszkańcy gminy Jemielnica dostarczyli jedynie 9,34 tony (w tym
najwięcej gruzu – 6,52 tony i odpadów wielkogabarytowych – 1,32 tony).
Ponadto EKO BOX przyjął 1652 sztuki różnych odpadów niebezpiecznych w tym najwięcej
opon 511 sztuk, opakowań po farbach 387 sztuk i świetlówek 195 sztuk.
 W dniu 18 września br. przeprowadzono konsultacje z zarządcami rodzinnych
ogrodów działkowych dotyczące ustalenia stawki rocznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
do
31 sierpnia
2015r.

 W dniu 21 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola zadania pn. „Budowa
wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie
Strzelce Opolskie”.
Kontrolę przeprowadził specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność faktycznie zrealizowanego
zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
 Od początku roku do 25 września wystosowano 2.552 upomnień dotyczących niewnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-ce grudzień 2014r. - czerwiec 2015r.
na
łączną
kwotę
345.365
zł,
z
czego
na
dzień
31.08.2015 r. wyegzekwowano około 200.000 zł.

 Do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich przekazano 213 tytułów wykonawczych na
łączną kwotę 151.635 zł, z czego na dzień 25.09.2015 r. urząd wyegzekwował około 10%
należności.
 W miesiącu wrześniu 2015 r. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi wpłynęło 18 nowych oraz 156 korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 25.09.2015 r.).
 W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej gminny system
gospodarowania odpadami komunalnymi, do dyrektorów wszystkich placówek
oświatowych w gminie zostały rozesłane informacje zachęcające do odwiedzenia
Centrum Edukacji Ekologicznej oraz ścieżki ekologicznej będących elementem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie.
18 września 2015 r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
a 28 września br. uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich jako
pierwsi w gminie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem PSZOK-a.
 Do końca miesiąca, na terenie całej gminy, zostaną przeprowadzone mobilne zbiórki
odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu.
 Na bieżąco monitorowany jest gminny systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, przeprowadzane są również doraźne kontrole pojemników
na odpady na terenie miasta.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 W dniach od 7 września do 5 października 2015r. w siedzibie tut. Urzędu ponownie
wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka” (w zakresie
obejmującym obszary w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:
261/4, 386/3, 444, 445, 446, 486/1, 486/2, 232/1, 233, 234/1, 235/2, 235/3, 236, 237, 238,
239/1, 239/2, 239/3, 281/1, 271/1, 272, 489, 331 (część), 447/2, 563/1 i 243/1) wraz z
prognozą oddziaływania
na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła
się w tut. Urzędzie w dniu 29 września 2015r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagę.
Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2015 r.
INICJATYWY GOSPODARCZE
 W dniach 4 i 11 września br., Zastępca Burmistrza P. J. Kampa i Kierownik Referatu
Inicjatyw Gospodarczych i Promocji p. H. Czempiel wzięli udział
w spotkaniach w sprawie planu transportowego dla obszaru powiatu strzeleckiego.
Na spotkaniach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. analizowano
rożne warianty sieci linii komunikacyjnych oraz możliwe formy sformalizowania
współpracy samorządów gmin i powiatu.
Na kolejnym spotkaniu w dniu 29 września, starosta, burmistrzowie i wójtowie,
zadeklarowali wolę powołania związku powiatowo-gminnego dla wspólnej realizacji
obowiązku organizacji przewozów pasażerskich.
Związek będzie powołany na początku 2016 roku, natomiast od 1 stycznia 2017 roku ruszy
publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu strzeleckiego
i poszczególnych gmin.
 28 sierpnia br. przedstawiciele Gminy Strzelce Opolskie w osobach Z-cy Burmistrza p.
Marii Feliniak i Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji p. Henryka

Czempiela wzięli udział w spotkaniu inaugurującym prace nad Strategią Krainy Św. Anny”
zorganizowanym w Januszkowicach. W dniu 22 września br., w Ratuszu
w Strzelcach Opolskich odbyły się natomiast publiczne konsultacje w sprawie ww. strategii.
 We wrześniu odbywały się konsultacje gmin i powiatu strzeleckiego
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
W dniach 4 i 11 września br., zastępca burmistrza Józef Kampa i kierownik Referatu
Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Henryk Czempiel wzięli udział w spotkaniach
dotyczących Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Powiatu Strzeleckiego.
Na spotkaniach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
analizowano rożne warianty sieci linii komunikacyjnych.
Początkowo zaproponowano dwa warianty linii powiatowych:
1. minimalny, łączący siedzibę powiatu, czyli Strzelce z siedzibami gmin
(grafika nr 1)
2. rozszerzony obejmujący również niektóre linie wewnątrzgmninne
(grafika nr 2)
Po przeanalizowaniu przepisów i konsultacjach z Gminnym Zarządem Oświaty
i Wychowania oraz PKS-em, zaproponowaliśmy włączenie do planu transportowego
jedenastu linii obsługujących dowóz dzieci do szkół (na grafice nr 3 - przykładowe linie
komunikacji szkolnej).
Kierowały nami przesłanki ekonomiczne. Realizacja dowozu dzieci do szkół komunikacją
ogólnodostępną pozwoli utrzymać w przyszłości prawo do ulg ustawowych. Ulgi te
znacząco obniżają odpłatność za przejazdy uczniów ponoszoną przez GZOiW. Również
pozostałe gminy zdecydowały się na powiązanie przewozów szkolnych z przewozami
regularnymi.
Na spotkaniach dyskutowano także możliwe formy sformalizowania współpracy
samorządów gmin i powiatu.
Niedawna zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła możliwość powoływania
nowego rodzaju związków - powiatowo-gminnych, które mogą realizować m.in. zadania z
zakresu transportu publicznego.
Na spotkaniu w dniu 29 września, starosta, burmistrzowie i wójtowie zadeklarowali
wolę powołania związku powiatowo-gminnego dla wspólnej organizacji przewozów
pasażerskich na obszarze powiatu strzeleckiego. Związek będzie formalnie powołany
na początku 2016 roku i przejmie od gmin i powiatu wszystkie obowiązki
organizatorów publicznego transportu nałożone przepisami Ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym. W miejsce ustawowych powiatowych przewozów pasażerskich
oraz odrębnych gminnych przewozów, realizowane będą zespolone powiatowo-gminne
przewozy pasażerskie.
Oczywiście analizowaliśmy wariant samodzielnego organizowania przewozów
pasażerskich w gminie Strzelce Opolskie. Przeważyły jednak argumenty za wspólną
organizacją transportu, a najważniejsze dotyczyły komfortu pasażerów, czyli naszych
mieszkańców.
Funkcjonowanie dwóch odrębnych systemów komunikacji – powiatowej i gminnej –
powodowałoby dezorientację związaną z koordynacją kursów, cenami biletów, systemami
informacji itp.
Obecnie, wspólnie z PKS-em, uszczegóławiamy przebiegi linii na terenie gminy,
włączanych do powiatowo-gminnego planu transportowego.
Prowadzimy również korektę powiatowych analiz, które wstępnie określały zakres linii
komunikacyjnych, za które poszczególne samorządy brałyby odpowiedzialność na
wypadek konieczności ich dofinansowania.

Szczegóły rozliczeń i ewentualnej skali dopłat do transportu publicznego będą znane
dopiero w roku 2017. Niemniej jednak, już teraz staramy się zapobiegać przypisywaniu
nam nadmiaru „gminnych” linii.
OŚWIATA 28 sierpnia br. w tut. Ratuszu odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2015/2016.
Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz wszystkim pracownikom, którzy
odeszli na emerytury wręczono podziękowania, a od nauczycieli, którzy zdali egzamin na
stopień nauczyciela mianowanego, przyjęto ślubowanie
i wręczono im akty nadania stopnia awansu zawodowego.
Struktura oświaty gminnej w roku szkolnym 2015/2016 (stan z 10 września 2015):
PUBLICZNE GIMNAZJA (ogółem: 3)
 28 oddziałów;
 648 uczniów ogółem.
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE (ogółem: 11)
 98 oddziałów;
 1720 uczniów ogółem (w kl. I ogółem uczyć się będzie 231 dzieci 6 – letnich).
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE (ogółem: 10) oraz 8 oddziałów zamiejscowych tych
placówek
 łącznie 39 oddziałów;
 833 dzieci ogółem.
ŻŁOBEK:
 4 oddziały;
 85 dzieci;
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
 21 sekcji;
 293 zawodników;
 17 trenerów.
 Trwa realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka
szkolna”.
W 2015 r. na rządową pomoc będą mogli liczyć:
 uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych, wymagających pomocy społecznej
(ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, itp.),
 uczniowie niepełnosprawni - z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę około
41 000 zł.
 Trwa realizacja programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ukierunkowanego na
zakup książek do bibliotek szkolnych pn. „Książki naszych marzeń”.
Wsparcie finansowe mogą otrzymać organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe.
Program umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych.
Zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Opolu wsparcie finansowe dla Gminy
Strzelce Opolskie wyniesie 7 820 zł.
 W wyniku postępowań przetargowych wyłoniono realizatorów dowozu uczniów gminy
Strzelce Opolskie do szkół:
a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich dowozem objętych jest 420 uczniów. Koszt dowozu - 94.772,44 zł.

b) Transport – Usługi „Mateja” Józef Mateja, Tarnów Opolski - dowozem objęto
uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Niepublicznych Szkół
Specjalnych w Strzelcach Opolskich i do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych
w Kędzierzynie-Koźlu (razem 16 osób).
Koszt dowozu wynosi odpowiednio - 15.984,00 zł oraz 37.929,60 zł.
 Zakończono realizację projektu unijnego pn. „Inwestycja w edukację przedszkolną”
(PP nr 10).
Projekt realizowano trzy lata - od sierpnia 2013 do sierpnia 2015.
Gmina otrzymała na ten cel ze środków unijnych 640.104,172 zł, co stanowiło 85%
wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny wyniósł 112 957,67zł.
Łącznie projekt opiewał kwotę 753 064,45zł.
 W dniach 18 – 20 września 2015 r. przeprowadzona została coroczna akcja „Sprzątanie
Świata – 2015”.
Tegoroczna akacja przebiegała pod hasłem: „Wyprawa – poprawa”. Wzięli w niej udział
dzieci i młodzież ze wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.
 26 września 2015 roku - w ramach podsumowania projektu Powrót
do zatrudnienia, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 7 odbył się „Piknik Rodzinny”.
Piknik rodzinny obfitował w wiele atrakcji dla rodziców oraz ich pociech, a gwiazdą
wydarzenia była ulubienica dzieci – Majka Jeżowska.
Piknik był doskonałą okazją do wspólnej zabawy. Dla wszystkich uczestników przygotowano
wiele atrakcji (liczne konkursy z nagrodami, interaktywny park edukacji, dmuchańce, balony,
malowanie twarzy, zumba kids), a także występy lokalnych grup artystycznych, zespołów z
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Strzelcach Opolskich oraz zespołu tanecznego KLIK ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
W trakcie pikniku można było skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie rozwoju
osobistego, fizjoterapii oraz psychologii dziecięcej, gdzie porad udzielała Super niania
Dorota Zawadzka. Piknik rodzinny miał na celu upowszechnienie zawodu dziennego
opiekuna w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
POMOC SPOŁECZNA
 W ramach współpracy z Bankiem Żywności kontynuowana jest realizacja programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 w Podprogramie 2015.
Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
i spełniającym 170% kryterium dochodowego określonego ustawą
z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (tj. 921,40 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 775,20 dla osoby w rodzinie).
W dniu 15.09.2015r. w siedzibie tut. Ośrodka odbyły się warsztaty ekonomiczne, zgodnie z
Działaniami Towarzyszącymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.
 Na mocy podpisanego w 24 sierpnia 2015r. aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą
Strzelce Opolskie a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich w sprawie
prac społecznie użytecznych, o 3000 zwiększona została ilość przyznanych godzin.

Warto przypomnieć, iż do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne,
zarejestrowane w urzędzie pracy. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz miasta i
gminy Strzelce Opolskie.
 W dniu 23 września br. w Opolu odbyły się Targi Senioralne „Opole Senior Expo
2015”.
Targi odbywały się pod patronatem Wojewody Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola.
Premierowa edycja Targów Opole Senior Expo jest odpowiedzią na potrzeby starszych
mieszkańców woj. opolskiego, poszukujących usług i produktów dedykowanych seniorom.
Wydłużający się czas aktywności zawodowej, świadoma aktywność fizyczna i intelektualna,
konsekwencje uczenia się przez całe życie, wzrost długości życia – wszystko to plasuje tę
grupę w czołówce potencjalnych konsumentów na rynku produktów i usług.
Targi umożliwiły zapoznanie się z ofertą przygotowaną przez kilkadziesiąt firm z zakresu
medycyny, rehabilitacji edukacji, rekreacji i kultury.
W targach udział wzięło ok. 50 seniorów z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
 W dniu 28 września 2015r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu „Bliżej dziecka,
bliżej rodziców”.
Tematem spotkania prowadzonego przez
pedagog Agnieszkę Ciasto było
„ABC rozsądnego wychowania”.
ROLNICTWO
 W Gminie Strzelce Opolskie zakończył się sezon dożynkowy.
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w dniach 12-13 września w Dziewkowicach.
Mieszkańcy Dziewkowic zaprosili rolników i gości z terenu gminy Strzelce Opolskie na
wspólne obchody święta plonów. Obchody upłynęły pod znakiem świetnej pogody i
równie udanej zabawy.
Niedzielne obchody tradycyjnie rozpoczęto nabożeństwem dziękczynnym w kościele
parafialnym p.w. Św. Joachima i Anny w Dziewkowicach, po którym korowód dożynkowy
przeszedł ulicami wsi na plac przed miejscową szkołą. Tam dokonano uroczystego otwarcia
dożynek i miało miejsce przekazanie na ręce gospodarza gminy bochna chleba
symbolizującego tegoroczne zbiory.
W części oficjalnej uroczystości dożynkowych miało miejsce uhonorowanie dokonań
rolników z naszego terenu. Specjalne grawertony i gratulacje od władz gminy
otrzymali Państwo Beata i Antoni Nocoń z Rozmierzy, których gospodarstwo zajęło 3
miejsce na szczeblu krajowym w XIII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”.
W tym samym konkursie, ale na szczeblu województwa, 3 miejsce zajęło gospodarstwo
Państwa
Sylwii
i
Andrzeja
Janczyszyn
z
Rożniątowa.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i świętowanie. Na dożynkowej scenie
rozpoczął się program artystyczny, w którym znani artyści scen biesiadnych oraz dzieci i
mieszkańcy Dziewkowic zabawiali zebranych gości.
 Zakończyła prace Komisja Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych
Prace komisji szacującej straty w użytkach rolnych spowodowane suszą trwały ponad 2
miesiące, sporządzono ponad 160 protokołów.

Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są producenci, u których w gospodarstwach lub
działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji
rolnej.
KONTAKTY ZAGRANICZNE
 W dniach 18-19.09.2015r. 5-osobowa delegacja strażaków z OSP Kadłub przebywała
w partnerskim mieście Holice, gdzie uczestniczyła w uroczystościach z okazji 140-lecia
tamtejszej straży.
W tym samym czasie - na zaproszenie drużyny BVK Holice - przebywała w Holicach
drużyna kadetów MKS/MOS Strzelce Opolskie, gdzie uczestniczyła w
Międzynarodowym Turnieju Koszykówki.
Miło poinformować, iż po raz kolejny reprezentacja Gminy Strzelce Opolskie
przywiozła z ww. turnieju złoto.
INNE WYDARZENIA
28-29.08.
2015

Obchody 35-lecia LKS „Tęcza” Szymiszów oraz festyn „Spotkanie
Pokoleń przy muzyce i śpiewie” (Centrum Rekreacyjno-Sportowe w
Szymiszowie-Osiedlu)

29.08.2015

Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)

29.08.2015

Rajd Rowerowy na trasie Strzelce Opolskie – Zawadzkie i Zawadzkie
– Strzelce Opolskie.
Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka.
Impreza objęta została Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec
Opolskich.

29.08.2015

VII Krajowa Wystawa Psów Ras Polskich (Park Miejski w Strzelcach
Opolskich)
Do strzeleckiego parku zjechało ok. 80 psich piękności reprezentujących
pięć polskich ras.
Najliczniej reprezentowane były polskie owczarki nizinne i gończe polskie,
były też owczarki podhalańskie, ogary polskie i charty polskie.
Najpiękniejszym psem VII Krajowej Wystawy Psów Ras Polskich
w Strzelcach Opolskich uznany został Polski owczarek nizinny ASESOR
Kontekst.
Dodatkową atrakcją był pokaz wyszkolenia psów w wykonaniu klubu
OBILand.
Organizatorami imprezy byli Gminę Strzelce Opolskie oraz Związek
Kynologiczny w Polsce, Oddział Opole.
Rocznica podpisania porozumień sierpniowych.
31 sierpnia, w 35. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Puzik, wiceburmistrz Józef
Kampa oraz wiceburmistrz Maria Feliniak złożyli kwiaty pod pomnikiem
kapelana Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

31.08.2015

1-2.09.2015

Warsztaty OWES w Krapkowicach pt. „Klauzule społeczne w teorii i
praktyce” (Krapkowice)

01.09.2016

Obchody Dnia Weterana
W Dniu Weterana, obchodzonym 1 września, w rocznicę wybuchu
II wojny światowej, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych,
środowisk kombatanckich, służb mundurowych, organizacji i szkół złożyli
kwiaty pod pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy.

03.09.2015

Konferencja „Karta Dużej Rodziny 2.0” (Opole)
Tematem przewodnim spotkania były wyzwania i perspektywy, jakie stoją
przed Kartą Dużej Rodziny. Przedstawiony został również nowy System
Informatyczny Karty Dużej Rodziny.

06.09.2015

Ogólnokrajowe Referendum

8-10.09.
2015

XXV Forum Ekonomiczne pod hasłem „Jak zbudować silną Europę?
Strategie dla przyszłości” (Krynica-Zdrój).
W Forum udział wzięło 3 tys. uczestników z 60 państw.
Podczas sesji inauguracyjnej jubileuszowego spotkania wystąpili
prezydenci Polski Andrzej Duda, Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović i
Macedonii Gorge Iwanow.
W panelach dyskusyjnych, blokach tematycznych i prezentacjach raportów
uczestniczyli członkowie rządu, m.in. wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński, minister skarbu Andrzej Czerwiński oraz minister
infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Obecni byli także szefowie
największych polskich firm, m.in. PZU, KGHM Polska Miedź, PKN Orlen,
Grupy Lotos czy PGE.
Program trzydniowego forum skupił się na tematach aktualnych,
korespondujących z najważniejszymi problemami gospodarczymi,
społecznymi i politycznymi Europy. Odbyły się debaty, bloki programowe
oraz prezentacje raportów w ramach 12 ścieżek tematycznych,
poświęconych kluczowym sektorom gospodarki i życia społecznego, jak:
Makroekonomia, Biznes i Zarządzanie, Energetyka, Innowacje, Ochrona
Zdrowia, Nowa Gospodarka, Społeczeństwo, Państwo i Reformy.

08.09.2015

Spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewodę Opolskiego,
Urząd Statystyczny w Opolu oraz Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”.
Porządek spotkania obejmował:
- prezentację zasobów statystyki publicznej – nowe rozwiązania
udostępniania danych;
- prezentację oferty udziału samorządów gmin województwa opolskiego w
konsorcjum projektowym Latarnicy Polski Cyfrowej 2020.

09.09.2015

Seminarium „Tak czy nie dla betonowych nawierzchni dróg lokalnych”
(Izbicko)
Organizatorami seminarium byli: Powiat Strzelecki oraz Górażdże Cement
S.A.

14.09.2015

Konferencja „Jak Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Ich
mieszkańcy
mogą
skorzystać
na
programie
NFOŚiGW
„PROSUMENT”? Perspektywy rozwoju technologii fotowoltaicznych
w województwie opolskim.
(sala konferencyjna Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu)
Głównymi tematami konferencji były możliwości rozwojowe
odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim. Przedstawione
zostały trendy w technologii fotowoltaicznej oraz magazynowaniu i
managemencie energii.
Zaprezentowane zostały również szanse pozyskiwania dofinansowania na
mikroinstalacje OZE w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu
PROSUMENT oraz funduszy unijnych.

17.09.2015

Konferencja „Możliwości zaspakajania potrzeb w zakresie polityki
senioralnej
–
mieszkania
serwisowane”
(Gogolin,
Gminne Centrum Kultury)

23.09.2015

Konferencja „Siatkarskie Ośrodki Szkolne – Podsumowanie 20122015” (Warszawa)

24.09.2015

Otwarcie odbudowanego budynku „BARKI” w Warmątowicach

25.09.2015

Nocne Pływanie w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w
Strzelcach Opolskich.

26.09.2015

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Pożarnych (Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich)

26.09.2015

Strzelecki Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Op.)

27.09.2015

Święto Chleba – Piknik Rodzinny (Park Miejski w Strzelcach Opolskich)

28.09.2015

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 okres 8 mcy 2015r.;
 rozpatrzenie propozycji taryf na rok 2016
 rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie nabycia nieruchomości w
Osieku pod przepompownię ścieków kanalizacyjnych;
 rozpatrzenie informacji o stanie realizacji programu inwestycji
nakładek odczytowych poboru wody;
 rozpatrzenie informacji o stanie wykonania zadań inwestycyjnych –
budowa kanalizacji.

Straży

28.09.2015

Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
 omówienie bieżącej realizacji zadań ZHK;
 omówienie organizacji wywozu nieczystości płynnych –
perspektywy;
 ocenę jakości zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi;
 analizę wyników finansowych za okres 8 miesięcy 2015r.

29-30.09.
2015

Warsztaty „Klauzule społeczne w teorii i praktyce” (Zajazd Strzelecki
przy ul. Wyszyńskiego 10 w Strzelcach Op.).

30.09.2015

Organizatorem warsztatów jest MKS Suples w Krapkowicach realizujący
projekt „Spółdzielnia Socjalna Twoją Szansą” z Poddziałania 7.2.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej” i prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
XII sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

01.10.2015

I Opolskie Forum Mikroretencji (Opolski Urząd Wojewódzki)
Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia programu
mikroretencji – budowy małych i rozproszonych zbiorników, stawów i
oczek wodnych, progów na rowach melioracyjnych i małych ciekach oraz
lokalnych systemów powiązań pomiędzy tymi obiektami.
Benificjentami programu będą rolnicy indywidualni, grupy rolników
i producentów rolnych, organizacje pozarządowe, spółki wodne
oraz gminy i ich jednostki.

03.10.2015

XI OCTOBERFEST na Zamku w Toszku pod patronatem Konsula
Republiki Federalnej Niemiec, Burmistrza Toszka, Burmistrza Hohenau,
Burmistrza Olewska.

06.10.2015

Konferencja 25 lat współpracy międzynarodowej województwa
opolskiego.

06.10.2015

Konferencja otwierająca nowy okres programowania na lata 20142020 w województwie opolskim.
W konferencji zaplanowano udział Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w
także Minister Marii Wasiak oraz prof. Jacka Szlachty, którzy wezmą
udział w debacie nt. wyzwań dla województwa opolskiego w zakresie
inwestowania środków europejskich w latach 2014-2020.
XX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe Kędzierzyn-Koźle –
40 lat. Priorytety Miasta i Mieszkańców na początku XXI wieku.

14.10.2015

15.10.2015

Uroczyste obchody 40-lecia miasta Kędzierzyn-Koźle.

15.10.2015

Obchody 10-lecia Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach
Opolskich

 Dostojne jubileusze obchodziło w ostatnim czasie 2 mieszkańców Gminy Strzelce
Opolskie.
95.-te urodzony obchodził p. Antoni Strugała zam. w Domu Pomocy Społecznej
w Szymiszowie, natomiast jubileusz 90-lecia urodzin świętowała p. Agnieszka Gruszka ze
Strzelec Opolskich.
SPRAWY RÓŻNE
 Zgodnie z informacją firmy SANEL Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej będącej wykonawcą
robót remontowych na linii kolejowej Nr 132 w Strzelcach Opolskich, 4 września
2015r. nastąpiło całodobowe zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu
drogi powiatowej ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich. Przejazd zamknięty będzie do
końca marca 2016r.
Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest kompleksową wymianą nawierzchni torowej
związanej z realizacją zadania pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole
Groszowice”.
W trakcie zamknięcia przejazdu wyznaczony jest objazd ulicami: 1 Maja, Cementową,
Opolską i Szpitalną w Strzelcach Opolskich.
KULTURA
WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE
05.09.2015

Narodowe Czytanie powieści „Lalka” Bolesława Prusa /60 osób/

05.09.2015

Klub Aktywnego Seniora - Spotkanie z Panem Karolem Mutzem /16
osób/.

07.09.2015

Wystawa „Bądźmy Aniołami Rodzin” (Galeria Strzeleckiego Ośrodka
Kultury)

13.09.2015

Bajkowa Niedziela (C@fe Kultura) - 24 osoby.

25.09.2015

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego pt. "Półtora miasta!
Drohobycz mniej znany" (Sala Widowiskowa SOK)

26.09.2015

"Strzeleckie Ogrody Poetycko- Jazzowe"-Koncert Amira Gwirtzmana
(C@fe Kultura).
Celem nowego kulturalnego projektu pn. "Strzeleckie Ogrody PoetyckoJazzowe" jest promowanie zarówno młodych lokalnych artystów jak i
stworzenie odpowiedniej aury do polubienia ambitnej muzyki jazzowej,
którą zaprezentują podczas cyklu 8 jesiennych koncertów zawodowi artyści.

Wstęp na każdy koncert jest bezpłatny, jedyne wymaganie to odebranie
wejściówki w kawiarni.
 Dobiega końca nabór do sekcji i kół zainteresowań działających
w Strzeleckim Ośrodku Kultury.
Zajęcia oferują m.in.: sekcja taneczna, instrumentalna, pracownia plastyczna, klub
modelarski, sekcja teatralna, filmowa oraz wokalna.
SPRAWY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:
 zakupiono sprzęt i umundurowanie na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych (hełmy,
mundury bojowe, radiotelefony, zestaw medyczny OSP R-1, aparaty powietrzne, butle
zapasowe, itp.). Wartość zakupu - 49.353,40 zł.
 rozpoczęte zostały prace II-etap modernizacji remizy OSP Rozmierka.
7 września plac budowy przekazany został wykonawcy.
 przeprowadzono procedury przetargowe na realizację zadania remontu sanitariatów remizy
OSP Rożniątów.
 do kanalizacji sanitarnej podłączony został obiekt OSP Szymiszów. Z budżetu Gminy
poniesione zostały koszty zakupu materiałów a prace wykonała firma ATA.
 dokonano niezbędnych uzgodnień oraz aktualizacji w dokumentach związanych
z realizacją przez Gminę zadań obronnych;
 trwają przygotowania do udziału w powiatowych ćwiczeniach obronnych planowanych w
dniach 6-7 października.
 również na etapie końcowym są prace (czynności) związane z organizacją szkolenia – kursu
KPP (pomocy przedlekarskiej) dla członków OSP.
Sprawy bezpieczeństwa stanowią priorytet, stąd decyzja o organizacji przez Gminę wspólnie
z Komendantem Powiatowym PSP takiego kursu (25 członków OSP);
 przeprowadzone zostały prace porządkowe na zbiornikach przeciwpożarowych
usytuowanych przy ul. Gogolińskiej, Stawowej i Pl. Targowym w Strzelcach Opolskich.

