SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(26 maja – 24 czerwca 2015r.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 26 maja - 24 czerwca 2015r.:
1) Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków w ramach Dz. 751 – URZĘDY
NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, Rozdz. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, na łączną kwotę 2.556,27 zł.
Zmiany te podyktowane zostały innym wydatkowaniem środków, w związku z umowami –
zlecenia dla pracowników Urzędu Miejskiego i operatorów obsługi informatycznej
Obwodowych Komisji Wyborczych, jak również kosztami dojazdów przez członków OKW
do lokali wyborczych.
2) Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 12 czerwca 2015r.
Zarządzenie
35/2012
z
dnia
15
lutego
2012r.
zmieniające
w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdań finansowych z realizacji
przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
Zmiana dotyczy uaktualnienia załącznika do Zarządzenia.
Nr
107/2015
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
3) Zarządzenie
15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę
72.250,00 zł.
Przedmiotowe zmiany dokonane na wniosek: Dyrektora Gminnego Zarządu
Mienia Komunalnego w Strzelcach Op., Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Op., Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Naczelnika Wydz. Organizacyjnego Urzędu wynikają z bieżącej działalności,
a związane są z:
- przejęciem, z dniem 1 lipca br. przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach
Op. rozliczania mediów w lokalach gminnych;
- potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu odbioru odpadów z cmentarza
komunalnego;
- przeprowadzonymi w Gminie Strzelce Opolskie konsultacjami społecznymi,
oraz organizacją obchodów 25. lecia samorządności;
- urealnieniem planu finansowego za 2015r. Ośrodka Pomocy Społecznej;
- koniecznością opłacenia umów-zleceń wychowawców zatrudnionych na obozach
sportowych organizowanych przez MOS w ramach akcji „LATO 2015” oraz opłaceniem
transportu na kolonię dla dzieci ze środowiska miejskiego do Głuchołaz.
FUNDUSZE POMOCOWE
W dniach 27 - 29 maja 2015r. prowadzona była przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kontrola projektu: „Rewitalizacja
zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Op. - etap IV”.
Kontrolą objęto zakres zrealizowanej inwestycji, jej zgodność z dokumentacją techniczną
oraz poprawność rozliczenia.
Zespół kontrolny nie wniósł uwag, co do realizacji projektu.

W okresie od 10 do 22 czerwca br. trwała kontrola projektu dofinansowanego ze
środków PROW ”Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego
parku w Błotnicy Strzeleckiej”.
Przedmiot kontroli obejmował zakres zrealizowanej inwestycji, jej zgodność
z dokumentacją techniczną oraz poprawność rozliczenia.
Zespół kontrolny nie wniósł uwag co do realizacji projektu.
W dniu 29 maja br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków
PROW 2007-2013 zadania pt: ”Budowa sytemu mikroinstalcji prosumenckich
w Gminie Strzelce Opolskie”.
Całkowita wartość projektu wynosi 721.216 zł (brutto), natomiast wnioskowane
dofinansowanie to kwota 565.628 zł (90% wartości netto).
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZETARGU
19.05.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Zakres zamówienia - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu
gminy Strzelce Opolskie (miasta i wszystkich sołectw) od wszystkich
wytwórców oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poza
popiołami.
Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane
selektywnie (zmieszane odpady opakowaniowe wraz z makulaturą
i drobnymi elementami z tworzyw sztucznych i metalu, szklane odpady
opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji i popioły) zgromadzone
w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach.
Odebrane popioły będą transportowane na składowisko odpadów
w Szymiszowie.
Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku
„mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego z terenu całej Gminy.
Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia.
W postępowaniu uczestniczyły 2 firmy:
1. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach,
2. Konsorcjum: Naprzód Sp z o. o. (leader) i Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Op.
Korzystniejszą z ofert okazała się oferta Konsorcjum: Naprzód Sp. z o.
o. (leader) i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o. o., które zaoferowało wykonanie zadania za cenę 5.594.940 zł
(cena obliczona na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych).
Oferta przyjęta została do realizacji.
Podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce w tut. Ratuszu w dniu
12 czerwca br.
Przygotowywane jest postępowanie dot. „Dostawy w 2016r. energii elektrycznej dla
Odbiorców Końcowych IV Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego”.
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ

TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
SKŁADANIA
OFERT
do 14.05.2015 Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich w gminie Strzelce
do godz. 8.30 Opolskie
Zakres zadania
1) Dokonanie, na podstawie oględzin, oceny możliwości technicznych
realizacji wstępnie zakwalifikowanych wniosków.
2) Sporządzenie uproszczonej dokumentacji wykonawczej dla
zakwalifikowanych do realizacji wniosków;
3) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem
materiałowym oraz przedmiar dla każdego wniosku oddzielnie oraz
zestawienie scalone.
4) Sporządzenie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zaproszenie do złożenia oferty wystosowano do firm:
1. EKOLENERGIA Sp. z o. o., Zabrze,
2. Pierzchawka Jarosław Core Matic, Gliwice,
3. Semper Power, Krupski Młyn.
Najkorzystniejszą z 3 złożonych ofert okazała się oferta firmy
Semper Power, z Krupskiego Młyna, która zaoferowała wykonanie
zadania za cenę 15 500 zł.
Oferta przyjęta została do realizacji.
do 29.05.2015
do godz. 8.30

Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Przedmiot zamówienia – zorganizowanie w okresie wakacyjnym, 12
dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci ze szkół podstawowych.
Zakres zamówienia: dowóz uczestników na miejsce wypoczynku
i powrót do Strzelec Opolskich, zakwaterowanie, całodniowe
wyżywienie, prowadzenie zajęć kulturalno-sportowo-turystycznych,
przeprowadzenie programu profilaktycznego oraz opieka wychowawcza
i medyczna.
Zaproszenie do złożenia oferty wystosowano do firm:
1. Fundacja „Bądź Między Nami”; Lublin
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELZAM Legnica
3. Lutur; Lublin.
W odpowiedzi na powyższe, ofertę złożyła jedynie Fundacja „Bądź
Między Nami” z Lublina, która zaoferowała wykonanie usługi za
cenę 41 850 zł.
Oferta przyjęta została do realizacji.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

do
25.06.2015
do godz. 8.30

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
Strzelce Opolskie (przetarg publiczny)
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie materiałów zawierających
azbest z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych
materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów).

Zakres zamówienia obejmuje: usuwanie wyrobów zwierających azbest
z dachów obiektów: 1 budynku mieszkalnego, 19 budynków
gospodarczych, 1 altany ogrodowej (ok. 33 Mg) oraz z 23 pryzm (ok. 32
Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport
do odpowiedniego składowiska odpadów.
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 3.07.2015 Naprawa urządzeń siłowni zewnętrznych (przetarg publiczny)
do godz. 8.30 Zakres zamówienia obejmuje: naprawę urządzeń siłowni zewnętrznych
w szczególności: biegaczy jednostanowiskowych, wioślarzy, urządzeń
do wyciskania siedząc, orbitreków, urządzeń typu „motyl”, ławek
uniwersalnych, ławek do ćwiczenia mięśni ud, drążków uniwersalnych,
poręczy symetrycznych oraz ławek metalowych i tablic uniwersalnych
w zakresie określonym w ekspertyzie dotyczącej oceny bezpieczeństwa
oraz stanu technicznego urządzeń siłowni zewnętrzych.
Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza równowartości
30 000 €.
INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
• „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.
• „Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizuje firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku.
Wartość zadania wynosi 70 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2015 roku. Kamień
wapienny jest dostarczany sołectwom, zgodnie z przekazanym wykazem. Dostawy są
realizowane w dogodnych dla sołectw terminach i ilościach.
• „Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Strzelce Opolskie”. Spółka
SEMPER POWER Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna w ramach zlecenia dokonała oględzin
obiektów, w wyniku których do prac projektowych zakwalifikowano 19 obiektów.
Wykonano uproszczone dokumentacje projektowe wraz z kosztorysami.
Do opracowania zostały specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Koszt opracowania dokumentacji wynosi 15 500 złotych.
• „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców w Ligocie Górnej przy ul. Wiejskiej”.
Wyłoniono wykonawcę: firma TRAK DREW z Boryczy.
W ramach zadania powstanie obiekt, który służył będzie lokalnej społeczności.
Koszt realizacji zadania to 47 158 zł, z terminem realizacji do 15 września 2015 roku.
Dotychczas sołectwo we własnym zakresie wykonało płytę fundamentową pod obiekt.
• „Wiata na terenie OSP w Błotnicy Strzeleckiej – dostawa i montaż drewnianej konstrukcji
wiaty”.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
Koszt inwestycji wyniesie 23 200 złotych.
• „Opracowanie
dokumentacji
projektowej
budowy
kanalizacji
sanitarnej
oraz wymiany wodociągu na terenie sołectwa Farska Kolonia”.
Dokumentacja projektowa opracowana zostanie przez I.K.W. PROJ. z Opola
za kwotę 29 520 złotych w terminie do 11 grudnia 2015 roku.
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji
deszczowej na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich”.
Koszt opracowania dokumentacji wynosi 10 455 złotych, termin realizacji: 15.09.2015r.
Projekt opracowuje I.K.W. PROJ. z Opola.
• „Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – odtworzenie nawierzchni ul. Wodnej,
Krótkiej i Okólnej w Kadłubie oraz Polnej i Szkolnej w Osieku”.
Wartość zadania wynosi 129 330,17 zł, prace wykonuje firma ATA TECHNIK z Budzynia.
• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie”.
Umowa opiewa na kwotę 59.175,62 zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2015 roku.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
• Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe”.
Zadanie realizowała firma DOMAX z Boronowa. Wykonano naprawy nawierzchni dróg za
kwotę wynikającą z umowy tj. 200 000,00 zł. Aktualnie trwają prace odbiorowe.
• „Przełożenie chodnika z niwelacją poziomów na Placu Myśliwca w Strzelcach Opolskich”.
Uporządkowano teren przed ratuszem, odsunięto samochody od głównego wejścia do budynku
zlikwidowano
bariery
architektoniczne
w
obrębie
ratusza
a
także
na Placu Myśliwca. Całkowity koszt zadania wyniósł 29 589 zł.
• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim”.
Kąpielisko miejskie z 1936 roku jest w miarę przyznawanych środków co roku
przygotowywane do sezonu i służy mieszkańcom w letnim okresie.
Zakończono prace remontowe przygotowujące kąpielisko (baseny otwarte) do sezonu.
Zakres prac obejmował: czyszczenie, naprawę i malowanie niecek basenów, barierek,
balustrad, schodków, częściową naprawę posadzki w średnim basenie oraz naprawy zaworów
na instalacji wodociągowej.
Koszt przygotowania basenu wyniósł 39 967,72 złotych. Prace wykonała Firma RemontowoBudowlana PLOCH z Jemielnicy.
• „Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych w sołectwie
Mokre Łany – dostawa mebli ogrodowych, jako wyposażenie do wiaty drewnianej”.
Meble wykonała i dostarczyła firma DREW-STYL z Wieruszowa za kwotę 18 819,00 złotych.
Zakres dostawy obejmował: 10 stołów, 20 ław z oparciem, 10 krzeseł i szafkę.
• „Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – odtworzenie odwodnienia ul. Pięknej
w rejonie budynków 18, 20, 33 i 35 w Szymiszowie Osiedlu”.
Zadanie realizuje firma WODGAZ z Opola.
Wartość zadania została ustalona na 20 000 zł.

01.06.2015

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza
Wielkiego (nieruchomość objęta działkami NrNr 5140/4 i 3172/75 o łącznej
pow. 95 arów 50m2),
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi komercyjne, w tym: handlu,
gastronomii, rzemiosła, instytucji finansowych, ubezpieczeniowych
i gospodarczych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.800.000 netto.

17.06.2015

07.07.2015

27.07.2015

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - III ustny
przetarg nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej ceny
wywoławczej w wys. 1.800.000zł (+23% VAT).
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul.
Marka Prawego (nieruchomość obejmuje działki Nr Nr 1650/45 i 1656/3
z mapy 20 o łącznej pow. 0,1421ha)
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową o powierzchni
sprzedaży nie przekraczającej 2000m2 , z dodatkową funkcją mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.000 zł netto (+23%
VAT).
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
PRZETARGI OGŁOSZONE
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja obejmującej
działkę Nr 165 z mapy 1 o pow. 0,1160ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Nowej Wsi, teren na którym
położona jest działka Nr 165 oznaczony jest symbolem P2-tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych
nieruchomości sąsiednich obejmujących działki Nr Nr 166/9, 166/8, 166/7,
164/2, 163/2, 162/6, 162/4, 161/2, 161/3, 160/1, 159/1, 157/2, 158/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.000 zł (+23% VAT)
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej oznaczonej
działką Nr 1138/1 z mapy 6 o pow. 1,4732ha (stadion Budowlanych).
Nieruchomość zabudowana jest budynkami socjalno-gospodarczymi o pow.
zabudowy odpowiednio 114m², 49m² i 20m² oraz betonowymi trybunami.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym
zabudowań.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
teren na którym położona jest działka Nr 1138/1 oznaczony jest na rysunku
planu PU- tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy
usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000.000 zł.

Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie
ustawy o podatku od towarów i usług.
28.07.2015
II 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 (decyzja Nr 39/11 z dnia 18.11.2011r.).
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
działka Nr 1650/53 przeznaczona jest na cele usługowe, natomiast działki
Nr 1650/65 i Nr 1650/68 stanowią 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 wynosi 200.000 zł.
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż działki
zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT, a sprzedaż działek
niezabudowanych nastąpi z obowiązkiem zapłaty tego podatku w stawce
23%.
Do publicznej wiadomości podany został wykaz kolejnych nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje 5 działek przygotowanych do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego położonych w Szymiszowie przy ul. 22 Lipca, a przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami.
LP.
NR I POWIERZCHNIA DZIAŁKI

CENA
WYWOŁAWCZA

1.

Nr 1039/2 z mapy 1
o pow. 0,1453ha

66.500 zł.

2.

Nr 1039/3 z mapy 1
o pow. 0,1088ha

50.000 zł

3.

Nr 1039/4 z mapy 1
o pow. 0,1088ha

50.000 zł

4.

Nr 1039/5 z mapy 1
o pow. 0,1088ha

50.000 zł

5.

Nr 1039/6 z mapy 1
50.000 zł
o pow. 0,1088ha
Zarządzeniem Nr 106/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Burmistrz postanowił o nabyciu
przez Gminę Strzelce Opolskie - w drodze darowizny - od osoby kierowanej do Domu
Pomocy Społecznej, lokalu mieszkalnego położonego w Strzelcach Op. przy ul.
Grunwaldzkiej 2 (lokal Nr 14 o pow. 28,20m2) wraz z prawem użytkowania wieczystego
w udziale wynoszącym 383/10.000 części działki Nr 1868/1.

Nieruchomość o której mowa wyżej w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Nabyty w drodze darowizny lokal mieszkalny zostanie włączony do zasobu gminy.
GOSPODARKA LOKALOWA
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
19.06.2015
Negocjacje w sprawie ustalenia warunków najmu lokalu użytkowego
położonego przy Pl. Targowym 1 w Strzelcach Opolskich (lokal
składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,33 m2)
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży
używanej i salonów gier.
Cena do negocjacji 12,00 zł + 23% VAT za m2 powierzchni użytkowej
lokalu.
Do negocjacji przystąpił 1 podmiot, w lokalu zamierza prowadzić usługi
szewskie.
Wynik negocjacji wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Burmistrza.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
25.06.2015

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich.
(lokal składający się z 5 pomieszczeń oraz w.c. poza lokalem, o łącznej
powierzchni 81,09 m2)
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 powierzchni użytkowej lokalu
wynosi 8,00 zł + 23% VAT.

Ponadto, Gmina Strzelce Opolskie posiada wolne lokale użytkowe położone:
1) przy ul. Krakowskiej 24/1 w Strzelcach Op. – lokal o pow. użytkowej 33,00 m2,
2) przy Rynku 2 w Strzelcach Op. – lokal o pow. użytkowej 141,08 m2.
Szczegółowych informacji nt. lokali udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.
KONKURSY NA REMONT LOKALI MIESZKALNYCH,
W ZAMIAN ZA ZAWARCIE UMOWY NAJMU
19.06.2015

Konkurs (ponowny) na wykonanie na własny koszt remontu lokalu
mieszkalnego położonego w budynku przy Pl. Żeromskiego 9/3
w Strzelcach Opolskich (lokal o powierzchni użytkowej 106,05 m2, w tym
mieszkalnej 75,47 m2, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju), w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.

W konkursie mogły wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział
gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2002r. o zasadach
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający
trudne warunki mieszkaniowe.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które wymagają weryfikacji przez
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego oraz Komisję Mieszkaniową
Rady Miejskiej.
10.07.2015
Konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ul. Piłsudskiego 1/5 w Strzelcach Opolskich
(lokal o powierzchni użytkowej 74,54 m2, w tym mieszkalnej 49,57 m2,
składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju), w zamian za
zawarcie umowy najmu tego lokalu.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział
gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający
trudne warunki mieszkaniowe.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu remontu udziela
Referat Inwestycyjno - Remontowy Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego w Strzelcach Opolskich.
GOSPODARKA KOMUNALNA
Sporządzona została lista zadań inwestycyjnych na drogach gminnych w Gminie
Strzelce Opolskie.
SUMA
LP.
NAZWA ZADANIA
PKT
1 Budowa drogi od ul. Bocznicowej do Coroplastu w Strzelcach Opolskich
5,73
Budowa dróg w łączących ul. Ligonia, Szpitalną i 1-go Maja
2
5,44
w Strzelcach Opolskich (na tzw. „Zieleni Miejskiej”)
Budowa drogi od ronda przy ul. 1-go Maja do drogi technologicznej
3
5,25
w Strzelcach Opolskich
Przebudowa drogi technologicznej (surowcowej) od ul. 1 go Maja do
4 terenów przemysłowych na terenie byłej cementowni
4,88
w Strzelcach Opolskich – etapowanie
Budowa drogi łączącej ul. Świerczewskiego z ul. Mickiewicza
5
4,60
i ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich (tzw. II etap ul. Ogrodowej)
6 Budowa ul. Krótkiej w Szczepanku
4,33
7 Budowa ul. Cichej w Brzezinie
4,00
Budowa dróg dojazdowych do działek budowlanych w Strzelcach Opolskich
8
3,83
na terenie pomiędzy ul. Nowowiejską, Kolejową, Cementową
9 Budowa ul. Sosnowej w Suchej
3,50
10 Budowa odcinka ul. Polnej w Rozmierce
2,60
Przedłużenie drogi dojazdowej do działek budowlanych położonych przy ul.
11
2,53
Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej
Budowa odcinka ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich (realizacja uzależniona
12
2,43
od budowy sieci kanalizacji sanitarnej)

Budowa drogi równoległej do ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich 2,38
Sosnowa II
14 Budowa ul. Brzozowej w Rożniątowie
2,38
15 Budowa drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Kopernika w Suchej
2,33
16 Przedłużenie ul. Nowej w Błotnicy Strzeleckiej
2,33
17 Budowa ul. Słonecznikowej w Strzelcach Opolskich
2,28
18 Budowa ul. Okrężnej w Szczepanku
2,28
19 Przebudowa ul. Młyńskiej w Strzelcach Opolskich
2,23
20 Budowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich
2,22
21 Budowa odcinka ul. Polnej w Dziewkowicach
2,03
22 Budowa drogi od ul. Leśnej do ul. Osieckiej na Podborzanach
2,00
23 Przebudowa ul. Asnyka w Strzelcach Opolskich
1,97
24 Budowa odcinka ul. Centawskiej w Dziewkowicach
1,93
25 Budowa ul. Polnej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Nowa Wieś)
1,82
26 Budowa drogi ul. Knapika w Szczepanku (odcinek do boiska)
1,30
Wobec przedstawienia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu
16 czerwca 2015r. listy zadań inwestycyjnych związanych z planowaną budową dróg na
terenie Gminy Strzelce Opolskie i pozycjonowania w hierarchii do realizacji, wskazane
jest podjęcie następujących czynności:
13

1. Ustalenie dwóch grup przedsięwzięć drogowych o strategicznym znaczeniu dla
rozwoju miasta i terenów wiejskich, dla których będzie można uzyskać dofinansowanie
zewnętrzne oraz grupę zadań drogowych realizowanych wyłącznie ze środków budżetu
gminy;
2. w „Programie” należy przewidzieć możliwość realizacji ulic nie objętych
zestawieniem, które mogą wejść do realizacji w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń np.
Warmątowice obszar gospodarczy;
3. Ustalona lista rankingowa budowy dróg winna obejmować lata 2016-2020
i uwzględniać koszty realizacyjne, rok budowy i źródła dofinansowania;
4. Powyższe zapisy winne być przeniesione i umieszczone w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Szacuje się, że koszt realizacji Programu Budowy Dróg przedstawiony w tabeli
wyniesie 60 mln zł;
5. Wobec powyższego przed skierowaniem projektu „Programu Budowy Dróg
w Gminie Strzelce Opolskie” pod obrady Rady Miejskiej należy przeprowadzić
wnikliwe analizy finansowe, w tym w zakresie:
− sposobów pozyskiwania środków na wkład własny do projektów UE i NPRDL.,
− prawdopodobnego tempa wzrostu dochodów i wydatków bieżących corocznego
budżetu gminy;
− możliwości spełnienia wymagań przepisu art. 242 i art. 243 ufp.,
− sytuacji budżetowej, zadłużeniowej i płynnościowej.
6. Po przeprowadzeniu powyższych analiz, w m-cu wrześniu stosowny projekt
uchwały przedłożony zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Informacja dot. odtworzenia nawierzchni dróg gminnych po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelce Opolskie.

W ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Strzelce Opolskie”, Gmina Strzelce Opolskie podjęła działania związane
z odtworzeniem całych nawierzchni dróg gminnych, w ciągu których wybudowana została
kanalizacja sanitarna.
Gmina w roku 2015 dofinansowała z własnego budżetu całościowe odtworzenia
nawierzchni asfaltowych następujących dróg gminnych:
−
Polna (24 500 zł) i Szkolna (25 600 zł) w Osieku,
−
Okólna (16 000 zł), Wodna (50 500 zł) i Krótka (12 900 zł) w Kadłubie,
−
Polna (26 500 zł) w Szymiszowie Wsi,
−
Piękna (60 000 zł – nawierzchnia i 20 000 zł - odwodnienie) i Fabryczna (10 000 zł)
w Szymiszowie Osiedlu.
Ponadto planuje się dofinansowanie do ul. Waloszka (30 000 zł) w Szymiszowie-Wsi.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. W dniu 2 czerwca br. zawarto porozumienie z Gminą Jemielnica w sprawie
wspólnego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Szymiszowie.
2. Przeprowadzono bieżące kontrole pojemników.
3. Przygotowano i wydrukowano 15 wersji harmonogramów odbioru odpadów komunalnych
na II półrocze 2015 r.
4. Od początku roku 2015 wystosowano 2 046 upomnień dotyczących niewnoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za listopad i grudzień 2014 r. oraz styczeń –
kwiecień 2015 r. na łączną kwotę 265 300,00 zł.
5. Wysłano 31 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich
na łączną kwotę 38 399,80 zł.
6. Wysokość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.05.2015r. wynosi 1 875 894 zł, z tego:
- wpłaty dotyczące roku 2015 - 1 761 045 zł
- wpłaty dotyczące roku 2014 - 110 596 zł
- wpłaty dotyczące roku 2013 - 4 253 zł.
7. Procent ściągalności dotyczący wg stanu na dzień 31 maja 2015 r.:
- rok 2015: 90,3%,
- rok 2014: 97,3%,
- rok 2013: 99,0%.
8. Prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne dot. zmian wynikających
z przyjęcia nowych uchwał dotyczących gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminie.
Sukcesywnie dostarczane są mieszkańcom ulotki dotyczące nowo otwartego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
W dniach 22 czerwca - 20 lipca 2015r. w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 25 - Biuro
Architekta Miejskiego) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie
ul. Kazimierza Wielkiego”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r.
W dniach 29 czerwca - 27 lipca 2015r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla
wsi Błotnica Strzelecka”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w tut. Urzędzie w dniu 21 lipca 2015r. o godz. 10.00.
Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie w terminie do dnia
10 sierpnia 2015 r.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 czerwca 2015r. (poz.
1433) ogłoszony został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej
w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów
ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” (Uchwała Nr IX/56/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2015r.).
Plan ten wejdzie w życie 30 czerwca 2015r.
OŚWIATA
29 maja 2015 br. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna we Wrocławiu podały wyniki sprawdzianu dla uczniów klas VI szkół
podstawowych w 2015 r.
Średni wynik szkoły w gminie Strzelce Opolskie wyniósł 68,3 % i jest wyższy o 2,2%.
od średniego wyniku szkół w województwie opolskim.
Szkoły, które uzyskały wynik wyższy od średniego wyniku gminnego i wojewódzkiego:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach – 77,4 % (stanin 8 – bardzo wysoki)
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce – 77,3 % (stanin 8 – bardzo wysoki)
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich - 72,0 % (stanin 7 – wysoki)
• Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie - 72,0 % (stanin 7 – wysoki)
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich - 70,5 % (stanin 6 – wyżej
średni)
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej – 69,0 % (stanin 6 – wyżej średni)
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015, w dniu 29 czerwca rozpoczynają się
ferie letnie dla uczniów wszystkich typów szkół.
Wzorem lat ubiegłych, w czasie tegorocznych wakacji dzieci i młodzież będą mogły
skorzystać z wielu form wypoczynku przygotowanych przez Gminny Zarząd Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Op. i placówki oświatowe, Strzelecki Ośrodek Kultury, Ref.
Sportu i Rekreacji, pływalnia oraz świetlice.
Szczegółowa informacja nt. form wypoczynku przygotowanych dla dzieci i młodzieży
na czas zbliżających się wakacji W ZAŁĄCZENIU.
Inne imprezy i przedsięwzięcia z udziałem placówkach oświatowych
Gminy Strzelce Opolskie:
27 maja 2015r.

Gala Wojewódzka XVI Opolskiej Edycji Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, realizowanego
przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiego
Kuratora Oświaty.
(Urząd Marszałkowski w Opolu)
W gronie tegorocznych laureatów konkursu znalazły się dwie
uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

31 maja 2015 roku Piknik rodzinny „Postaw na rodzinę” w Zespole Placówek
Oświatowych w Kadłubie.

Imprezie towarzyszył II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich, w którym uczestniczyło 20 szachistów z całego
woj. opolskiego.
3 czerwca 2015

Finał Wojewódzki Indywidualnych Mistrzostw LA dla
Gimnazjalistów w Opolu.
Uczeń PG nr 1 – Łukasz Przybyłek zdobył aż dwa złote medale.
Wszedł na najwyższy stopień podium w biegu na 110 m ppł oraz 300
m ppł. Warto przypomnieć, iż Łukasz jest również Mistrzem Polski
Młodzików w biegu na 110 m. przez płotki.
Pozostali reprezentanci naszej gminy zajęli również wysokie miejsca,
jednak nie stanęli na podium.
11 czerwca 2015 Konferencja „W Trosce o Środowisko” zorganizowana przez
roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Urząd Marszałkowski w Opolu)
W trakcie konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanego
w marcu konkursu plastycznego „W Trosce o Środowisko - przyroda
widziana oczyma dziecka”.
W gronie trzynastu laureatów konkursu znalazła się uczennica
klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie.
X happening przedszkolaków pn. "POGODYNKA" (Plac
11 czerwca 2015
Żeromskiego w Strzelcach Op.)
W spotkaniu udział wzięło 472 przedszkolaków gminy Strzelce
Opolskie.
Celem happeningu było utrwalenie wiedzy przedszkolaków na temat
zjawisk atmosferycznych, kształcenie poczucia przynależności do
grupy oraz umiejętności współpracy, a także integracja strzeleckiej
społeczności.
Organizatorami imprezy były PP nr 9 i PP nr 10.
13 czerwca 2015
Piknik rodzinny „Cudownych rodziców mam” organizowany
przez Radę Rodziców i kadrę nauczycielską PSP w Błotnicy
Strzeleckiej, przy współpracy z OSP oraz świetlicą wiejską (teren
remizy OSP w Błotnicy Strzeleckiej).
13 czerwca 2015

III Piknik Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców
Przedszkola Publicznego Nr 8 w Strzelcach Opolskich

18 czerwca 2015

Wizyta posła Ryszarda Galla w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dziewkowicach.
Szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Plasrtyczno –
Literackim organizowanym przez Krajową Radę ds. Dzieci pn.
„Szkoła Marzeń”. Dwóch uczniów ze szkoły wygrało etap okręgowy.
W nagrodę poseł Ryszard Galla, zafundował im wyjazd do Sejmu
w Warszawie.
18 czerwca 2015 roku Pan poseł, odwiedził szkołę, aby osobiście móc
podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie.

18 czerwca 2015

Podsumowanie projektu „Hoppe” w Przedszkolu Publicznym
w Warmątowicach

Projekt organizowany przez Zakład Nutricia w Opolu miał na celu
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, zmniejszenie wad postawy oraz
propagowanie zdrowego żywienia.
W projekcie udział wzięło 21 wychowanków przedszkola.
Dzięki uczestnictwu w projekcie przedszkole wzbogaciło się o nowe
stoliki i krzesła.
14-15 czerwca
Autobus Energetyczny, czyli mobilne centrum edukacyjno informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu (Plac
2015
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)
Autobus wyposażony jest w modele, tablice, makiety prezentujące
rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Podróżują nim
eksperci, którzy prezentują modele, udzielają porad w zakresie
efektywności energetycznej.
Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości
ekologiczniej w szerokich grupach społecznych, zwiększenie
świadomości społecznej na temat przyczyn zmian klimatu, działań,
jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenia do
podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
w codziennym życiu i otoczeniu - domu, pracy, szkole, lokalnym
środowisku.
PROFILAKTYKA
1 czerwca br. (o godz. 14:00) na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich – podobnie
jak i w całej Polsce – zorganizowany został Ogólnopolski Głos Profilaktyki - akcja,
której celem było promowanie MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki programem artystycznym rozpoczęła młodzież z Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Op.
Godzinę przed rozpoczęciem akcji na ulice Strzelec Opolskich wyruszyła młodzież
strzeleckich szkół, wygłaszając hasła zachęcające do życia w wolności od uzależnień.
Symbolem tej wolności był gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund –
jednocześnie przez wszystkich uczestników akcji w całym kraju 1 czerwca 2015 roku,
o godz. 14.00. Tak też było w Strzelcach Opolskich.
O godz. 14.00 odczytana została odezwa społeczności PaT i wszyscy uczestnicy wraz
z władzami miasta i przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op.
wykonali GEST zwany ZRYWEM WOLNYCH SERC.
Po jego zakończeniu głos zabrał Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc oraz
Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Op. kom. Krzysztof Skowron.
W akcji wzięło udział ponad 500 osób.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki organizowała Gmina Strzelce Opolskie oraz Komenda
Powiatowa Policji w Strzelcach Op. przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Impreza była
finansowana z budżetu Gminy Strzelce Opolskie z funduszu przeznaczonego na
profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom.
9 czerwca w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się XII Przegląd Teatrzyków
Profilaktycznych pn. „REAGUJ NA PRZEMOC”.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 120 młodych artystów z 9 świetlic wiejskich
i profilaktycznych z terenu Gminy Strzelce Opolskie (świetlice wiejskie z: Dziewkowic,
Nowej Wsi, Szymiszowa Wsi, Suchej, Błotnicy Strzeleckiej Warmątowic, Rozmierzy oraz
Świetlica Profilaktyczna Źródełko i Młodzieżowy Klub Terapeutyczny ARKA).

WYNIKI PRZEGLĄDU:
I miejsce - świetlica profilaktycznej Źródełko, która zaprezentowała spektakl „Mój
wewnętrzny głos” w reż. Mireli Ciupka.
II miejsce oraz nagroda publiczności – świetlica w Błotnicy Strzeleckiej za spektakl
„Nie dajmy się zastraszyć” w reż. Ireny Koczyk.
III miejsce ex aequo
- świetlica w Rozmierzy za spektakl pt. „Czy silniejszy może wszystko” reż. Teresa
Chudala
- Młodzieżowy Klub Terapeutyczny „ARKA” za spektakl pt. „Kodeks Rycerski” reż.
Monika Masłowska – Ormańczyk i Małgorzata Steindor – Kiszkel.
Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
przy
współudziale
Strzeleckiego
Ośrodka
Kultury.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Strzelec Opolskich.
Impreza sfinansowana została z budżetu gminy Strzelce Opolskie, z funduszu
przeznaczonego
na
profilaktykę
i
przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
Wspólnie z Parafią pw. Świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce
Opolskie organizuje warsztaty letnie z programem profilaktycznym „Jestem O.K”.
Warsztaty adresowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Strzelce Opolskie realizowane będą na terenie Parafii pw. Św. Wawrzyńca . Warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych realizowane będą w okresie 1.07-17.07.2015r., natomiast
turnus dla gimnazjalistów odbędzie się w dniach 20.07-31.07.2015r.
Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
POMOC SPOŁECZNA
W ramach współpracy z Bankiem Żywności, Gmina Strzelce Opolskie podpisała
umowę dotyczącą realizacji programu Pomocy Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w Podprogramie 2015.
Zgodnie z wytycznymi programu, artykuły spożywcze przekazywane będą osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającym 170%
kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014
tj. 921,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 775,20 dla osoby w rodzinie.
W ramach programu przekazywanych będzie łącznie 13 produktów m.in. mleko,
ser żółty, płatki kukurydziane, makaron, kasza, konserwy mięsne, ryż, cukier, olej, dżem,
groszek, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie.
Pomocą żywnościową planuje się objąć około 500 osób.
Kontynuowana jest kampania społeczna skierowana do osób w podeszłym wieku,
przewlekle chorych, samotnych pn. „Koperta życia”.
Dotychczas wydanych zostało blisko 900 kopert.
KOPERTĘ ŻYCIA” umieszcza się w lodówce w widocznym miejscu, a naklejkę
nakleja na lodówce.

Dzięki KOPERCIE ŻYCIA ratownicy medyczni będą w posiadaniu najważniejszych
informacji o pacjencie m.in. o przebytych chorobach i aktualnym stanie zdrowia.
W kopercie winny być podane również numery telefonów do najbliższych osób, które
w razie wypadku powinny zostać poinformowane.
Informacje w „Kopercie życia” powinny być aktualizowane.
Koperta Życia” pomocna będzie ratownikom medycznym wezwanym na pomoc - dostarczy
niezbędnych informacji podczas ratowania życia czy zdrowia chorych. Informacja zawarta
w kopercie może uratować życie, jest bardzo ważna szczególnie dla osób żyjących samotnie
z dala od najbliższych.
„KOPERTĘ ŻYCIA” można odebrać w:
• Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Kancelaria)
• Ośrodku Pomocy Społecznej
• u sołtysów.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:

1) w dniu 26 maja br. jednostki OSP Kalinowice, Strzelce Opolskie, Rozmierka, Kadłub
uczestniczyły w ćwiczeniach organizowanych na obiekcie Coroplastu.
Ćwiczenia wykazały dobre przygotowanie w/w OSP do prowadzenia działań ratowniczych
2) 29 maja odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddz. M-G Związku
OSP RP.
Tematyka posiedzenia dotyczyła oceny realizacji uchwały programowej Zjazdu oraz
udziału OSP w uroczystościach majowych.
Przekazane zostały również zadania do wykonania w okresie Dni Ziemi Strzeleckiej i MG Zawodach Sportowo-Pożarniczych

3) W dniach 12 do 14 czerwca br. 16 strażaków z OSP Rozmierz uczestniczyło w XII
Międzynarodowych Spotkaniach Przyjaźni Strażackiej.
Spotkania te odbywały się w Republice Słowackiej w m. Trencianskie Teplice.

4) W dniach 13 i 14 czerwca strażacy z OSP Strzelce Opolskie uczestniczyli w obchodach
jubileuszu 90-lecia powstania OSP w m. Chlebicov w RCz.
Udział w w/w uroczystościach służył dobrze promocji naszego miasta i strażactwa
ochotniczego.

5) Na bieżąco i bez zakłóceń realizowane są zadania ujęte w Planie zamierzeń na 2015
rok.
ROLNICTWO
11 czerwca br. gościliśmy w Gminie Strzelce Opolskie przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego, gmin i wsi województwa podkarpackiego.
Pięćdziesięcioosobowa delegacja odwiedziła Rozmierz, Rozmierkę i Kadłub. Głównym
obszarem zainteresowań był Program Odnowy Wsi i jego funkcjonowanie na podstawie
konkretnych przykładów.

Nasze sołectwa mogły się podzielić swoim wieloletnim doświadczeniem i pokazać, co udało
się już zdziałać.
W Kadłubie mieszkańcy ulicy Wodnej podjęli się konserwacji potoku Banatki na
odcinku przylegającym do ich posesji, poprzez wyczyszczenie rowu i wyłożenie go płytami
ażurowymi. Niezbędne materiały zostały zakupione z funduszu sołeckiego.

29–30 maja br. panie z Kadłuba i Rozmierzy uczestniczyły w VI Wojewódzkim
Konkursie Wypieku Kołocza Śląskiego w Rozwadzy. W zmaganiach uczestniczyło 12
grup z województw opolskiego i śląskiego.
Reprezentacja naszej gminy spisała się wyśmienicie: Kadłub zdobył pierwsze,
a Rozmierz drugie miejsce.

W piątek 29 maja br. przedstawiciele Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (wiceprezes – mjr pil. Stefan Glądys, płk doc. dr
Jerzy Kuck, ppłk pil. Benedykt Siemaszko, kpt. pil. Karol Haberko, ppłk pil. Władysław
Berkowski oraz publicysta Edward Wyroba) złożyli oficjalną wizytę w Ligocie Dolnej:.
Po oficjalnej części spotkania zwiedzili Izbę Tradycji Lotniczych.
Uczestniczący w spotkaniu absolwenci funkcjonującej tam, przed laty, Cywilnej Szkoły
Pilotów i Mechaników Ministerstwa Komunikacji dzielili się z pozostałymi uczestnikami
swoimi wspomnieniami sprzed lat, rozmawiali też o dalszej współpracy Krakowskiego
Oddziału SSLW RP z Izbą Tradycji Lotniczych.

3 czerwca do Gminy Strzelce Opolskie zawitali przedstawiciele gmin członkowskich
Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
W trakcie wizyty goście obejrzeli salę gimnastyczną w Grodzisku, wybudowaną ze środków
unijnych oraz odnowione malowidła ścienne, których renowacja była również
dofinansowana z UE.
Spotkanie było też okazją do ogłoszenia wyników konkursu „Pokaż, jak Leader zmienił
Twoje otoczenie” na najlepsze projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach
wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny – Osi 4 LEADER, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W kategorii projekty inwestycyjne realizowane przez podmioty nie będące jednostkami
samorządu terytorialnego I miejsce zdobyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko za
projekt „Rozwój sportowo-kulturalny wsi Grodzisko. Budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem sanitarnym, infrastrukturą sanitarną zewnętrzną przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Grodzisku”, II miejsce – Rzymskokatolicka Parafia pw.
Chrystusa Króla w Kadłubie za projekt „Renowacja malowidła ściennego Adoracja
Chrystusa Króla”.

W niedzielę 14 czerwca br. Przewodnicząca Rady Miejskiej i jednocześnie sołtyska
sołectwa Kadłub Wieś Gabriela Puzik wzięła udział w X Pielgrzymce sołtysów
z województwa opolskiego i śląskiego na Górę Św. Anny.

We mszy św. uczestniczyli także: posłanka Joanna Okrągły i senator Aleksander
Świeykowski. Po uroczystościach kościelnych była okazja do podyskutowania
z parlamentarzystami na tematy nurtujące sołectwa.
SPORT
Zarządzeniem
Nr
103/2015
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z
dnia
12 czerwca br. powołana została Rada Sportu w Strzelcach Opolskich, w składzie:
1) Paweł Bębas,
2) Joachim Kaczmarczyk,
3) Ryszard Becella,
4) Dariusz Koczyk,
5) Roman Bukowski,
6) Piotr Ratajczak,
7) Waldemar Sobczyk,
8) Jarosław Dłutowski,
9) Andrzej Damaszek,
10) Dariusz Bolechowski.
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się w dniu 18 czerwca 2015r. Na
posiedzeniu tym członkowie Rady wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady
Sportu i dwóch zastępców przewodniczego.
Na Przewodniczącego wybrano p. Ryszarda Becellę, natomiast na zastępców p. Piotra
Ratajczaka i p. Joachima Kaczmarczyka.
Rada Sportu powołana została na okres 3 lat.
20 czerwca w Opolu rozegrano Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Szachach
juniorów.
W Mistrzostwach udział wzięło 4 zawodników sekcji szachowej „Strzelec” działającej
przy Referacie Sportu i Rekreacji UM w Strzelcach Op.
Mistrzem województwa w kategorii do lat 16 został nasz zawodnik Mateusz Hasterok.
Ponadto brązowy medal w grupie do lat 12. wywalczył Anatolij Syczewski.
W zakończonych w maju rozgrywkach III ligi, czyli drużynowych mistrzostwach
województwa, drużyna juniorów „Strzelca” Strzelce Opolskie zajęła trzecie miejsce, za
„Rodłem” Opole i „Zarzewiem” Prudnik.
INNE WYDARZENIA
27.05.2015

27.05.2015
29.05.2015
29.05.2015

30.05.2015

II Ogólnopolska Konferencja naukowo-metodyczna pod patronatem
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle „Lokalna polityka społeczna na
rzecz rodzin w kryzysie” (Kędzierzyn-Koźle)
Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
Spotkanie Zgromadzenia Porozumienia Subregionu KędzierzyńskoKozielskiego (K-Koźle, Urząd Miasta)
Debata pn. „Europejska Opolszczyzna – szanse i wyzwania dla
współpracy międzynarodowej w regionie” (Opole)
Organizatorzy – Marszałek Województwa Opolskiego oraz Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP.
Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)

30.05.2015

Festyn Europejski w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich

31.05.2015

„WODOM CZEŚĆ” czyli Dzień dziecka z wędkarzami – impreza pod
patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich (Strzelce Opolskie,
Rybaczówka).
Organizatorami imprezy byli: Koło PZW Strzelce Opolskie – Miasto
i Strzelecki Klub Karpiowy „CYPRINUS”.

02.06.2015

Spotkanie konsultacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
dot. „Powrotu do zatrudnienia’ (Opole)

05.06.2015

I Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej o Puchar Burmistrza
(Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec„ w Strzelcach Op.)

9-10.06.
2015

V Międzynarodowa Konferencja „Projekty regionalne i lokalne –
sukces projektu (Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie).
W konferencji uczestniczył Burmistrz Tadeusz Goc i kierownik Ref.
IG Henryk Czempiel.
Konferencję zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a jej
celem była wymiana doświadczeń zdobytych przez samorząd lokalny,
sektor nauki oraz biznes dla zwiększenia możliwości osiągnięcia sukcesu
w realizacji lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych.
W trakcie konferencji zaprezentowany został referat profesora
Henryka Brandenburga i doktora Andrzeja Majorczyka
z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego pt. „Gmina Strzelce
Opolskie wobec projektu rekonwersji lokalnej tkanki gospodarczej na
przykładzie restrukturyzacji cementowni Strzelce Opolskie”.
W konferencji udział wzięło ponad 76 uczestników z 5 krajów, wygłoszono
35 referatów.

09.06.2015

III Opolski Kongres
Technologiczny)

09.06.2015

Konferencja podsumowująca projekt Sieć Najciekawszych Wsi
w Polsce (Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma)

10.06.2015

Konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana
Marka Sawickiego „Podsumowanie realizacji programów unijnych na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013
w województwie opolskim” (Prószków).

11.06.2015

Warsztaty Edukacyjne Klubu Sportowa Polska, organizowane
w ramach Akademii Umiejętności (Warszawa, siedziba Polskiego
Komitetu Olimpijskiego)

13.06.2015

Turniej Tenisa dla dzieci o Puchar Burmistrza (Strzelce Opolskie, korty
na Rybaczówce)

Energetyczny

(Opole,

Park

Naukowo-

14.06.2015

Mistrzostwa Województwa Opolskiego w tenisie w kategorii chłopców
do lat 16-tu (Strzelce Opolskie, korty na Rybaczówce)

15.06.2015

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysku
i strat oraz informacjami dodatkowymi za rok 2014;
- rozpatrzenie propozycji podziału zysku za rok 2014;
- podjęcie uchwał w sprawach:
wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z działalności
za rok 2014;
wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2014;
- rozpatrzenie informacji Zarządu o stanie realizacji inwestycji pn.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie”

15.06.2015

XVII Międzynarodowa Konferencja pn. „Zarządzenie rozwojem
regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju
w perspektywie programowania 2014-2020” (Opole)
Organizatorami konferencji byli: Politechnika
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Opolska

i

Urząd

17.06.2015

Uroczyste podsumowanie gminnych konkursów
(Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich)

plastycznych

17.06.2015

Szkolenie „Rozwój lokalny przez Ekonomię Społeczną (Strzelecka
Spółdzielnia Socjalna)

18.06.2015

VIII Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar Św. Jacka (stadion
sportowy MOS w Strzelcach Op. przy ul. Strzelców Bytomskich)
Organizatorami imprezy byli: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Op. oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego

18.06.2015

Jubileusz 95. urodzin p. Anny Glabis zam. w Domu Pomocy Społecznej
w Szymiszowie

18.06.2015

Dyżur posła Ryszarda Galli (Urząd Miejski w Strzelcach Op., sala USC)

18.06.2015

Konferencja „Perspektywy rozwoju bazy sportowej w woj. opolskim”
z udziałem Andrzeja Biernata – Ministra Sportu i Turystyki (Opole,
hala sportowa Kampusu Politechniki Opolskiej)

19-21.06
2015

Dni Holic
W Dniach partnerskiego miasta Holice uczestniczyła delegacja oficjalna
Gminy Strzelce Opolskie w składzie: Burmistrz – Tadeusz Goc,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Koteluk, radna Rady

19.06.2015

19.06.2015

Miejskiej – Agnieszka Knopik oraz Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania – Marek Życzyński.
W tym samym czasie w Holicach przebywała drużyna piłki nożnej, MKS
oraz
tenisiści
z
sekcji
tenisa
stołowego
działającej
przy Ref. Sportu i Rekreacji, którzy uczestniczyli w rozgrywkach
sportowych.
Debata nt. „Rola samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych
w
kreowaniu
aktywności
społecznej
na
Opolszczyźnie”.
Celem debaty było przedstawienie drogi rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w województwie opolskim w minionych 25 latach oraz
ukazanie roli, jaką pełnił w tym zakresie samorząd terytorialny. Spotkanie
stanowiło okazją do dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń
samorządów i organizacji pozarządowych oraz ich planów na przyszłość.
Święto Województwa Opolskiego oraz uroczystość wręczenia nagród
NTO Złote Spinki 2015 (Kluczbork)
W tym roku laureatami Złotych Spinek zostali:
> pedagog teatru Alicja Morawska-Rubczak (kultura),
> prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Domecku Barbara i Jan
Zapałowie (postawa społeczna),
> właściciel Grupy Adamietz Rajmund Adamietz (biznes),
> prowadząca jeden z najstarszych w kraju Uniwersytetów III
Wieku Halina Łubniewska (samorządność).
Wręczono także dwie Diamentowe Spinki. Otrzymali je:
> historyk i bibliotekarz Roman Sękowski,
> rektor Politechniki Opolskiej Marek Tukiendorf.
Na gali Złotych Spinek wręczono także tytuł Ludzi Roku.
Ludźmi Roku w swoich powiatach zostali:
> Piotr Smykała (powiat strzelecki),
> Marian Staniszewski (opolski),
> Beata Bomba i Zbigniew Majewski (krapkowicki),
> Dragomir Rudy (prudnicki),
> Korneliusz Wiatr (oleski),
> Lidia Szpak (głubczycki),
> Adam Sokołowski (kluczborski),
> Kordian Kolbiarz (nyski),
> Ewa Walczak-Janki (namysłowski),
> Janusz Piotrowicz (brzeski),
> Grzegorz Bociek (kędzierzyńsko-kozielski).

20.06.2015

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „BARKA” (Warmątowice)

20.06.2015

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych (Stadion MOS-u)

20.06.2015

VI Turniej Piłki Nożnej Ulicznej o Puchar Przewodniczącego Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA” (teren Barki –
„Kaczorownia” w Warmątowicach)

21.06.2015

Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka (teren Barki – „Kaczorownia”
w Warmątowicach)

21.06.2015

Obchody jubileuszu 20-tej rocznicy konsekracji Kościoła pw. Świętej
Jadwigi Śląskiej w Błotnicy Strzeleckiej

22.06.2015

Walne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

23.06.2015

Konferencja „Sołeckie Strategie ożywienia obywatelskiego wsi – Odnowa
Dolnośląskiej i Opolskiej Wsi” (Urząd Marszałkowski we Wrocławiu)

23.06.2015

Spotkanie Centrum Obsługi Inwestorów „Inwestycje w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych” (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)

23.06.2015

Jubileusz 90.-lecia urodzin p. Janiny Kopaczewskiej, mieszkanki
Strzelec Op.

23.06.2015

Podsumowanie rozgrywek 10 turniejów SKATA o Puchar Burmistrza
(Strzelecki Ośrodek Kultury)

24.06.2015

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

24.06.2015

Spotkanie „Rozwój Lokalny przez Ekonomię Społeczną”
(Strzelecka
Spółdzielnia
Socjalna
przy
ul.
Wyszyńskiego
w Strzelcach Op.)
W NAJBLIŻSZYM CZASIE

25.06.2015

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
(Krapkowice)
W porządku posiedzenia m.in.:
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014;
podjęcie uchwały odnośnie pokrycia straty za rok obrachunkowy 2014;
przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu, udzielenie absolutorium
Zarządowi za rok 2014;
przedstawienie wyników badania pn. „Diagnoza i analiza obszaru
LGD” oraz Badania ewaluacyjnego ex-post, wykonanego na zlecenie
Zarządu Stowarzyszenia przez firmę BIOSTAT z Rybnika

25.06.2015

Wręczenie wyróżnień najlepszym uczniom szkół gminnych (Ratusz, sala
Rady Miejskiej)

27.06.2015

Pchli Targ

27.06.2015

XIX Przegląd Koni Hodowlanych (Poręba)

29.06.2015

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
W porządku posiedzenia m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej do
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego na
dzień 31.12.2014r.;
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2014;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014;
podziału zysku za rok obrotowy 2014;
absolutorium dla członków Zarządu Spólki: Mariana Waloszyńskiego
i Tomasza Gibki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2014;
absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki: Waldemara
Balucha, Henryka Griner i Waldemara Piontek z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
powołania składu Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję i ustalenia
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

29.06.2015

Uroczyste otwarcie Wieży Zamkowej, w ramach podsumowania realizacji
projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja
budynku stajni wraz z zago-spodarowaniem otoczenia” (Toszek)

30.06.2015

Walne Zgromadzenie Członków Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
(Strzelce Opolskie, Zajazd Strzelecki)
Porządek obejmuje m.in.:
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014r., bilansu, rachunku zysków i strat;
podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014r.;
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Strzeleckiej Spółdzielni
Socjalnej;
podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej Strzeleckiej
Spółdzielni Socjalnej;
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa
Zarządu;
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za 2014r.;
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej.

1-2.07.2015

Spotkanie Plenarne członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
(Gmina Hrubieszów)

01.07.2015

Spotkanie z Jubilatami Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz, sala
Rady Miejskiej)
50 lat pożycia – Złote Gody
1)
Garbacz Stanisław i Aniela – Kalinowice
2)
Gawlik Walter i Maria – Rożniątów
3)
Gierlich Alfons i Jadwiga – Kadłub
4)
Górny Władysław i Zuzanna – Strzelce Opolskie
5)
Kloska Paweł i Maria – Szczepanek
6)
Kokott Alfred i Elżbieta – Kadłub
7)
Kondracki Sławomir i Urszula – Strzelce Opolskie
8)
Mróz Antoni i Emilia – Grodzisko
9)
Ofierski Mieczysław i Weronika – Strzelce Op.
10)
Siodlaczek Joachim i Klara – Rożniątów
11)
Skolik Henryk i Kazimiera – Strzelce Op.
12)
Skóra Jerzy i Katarzyna – Strzelce Opolskie
13)
Skóra Jerzy i Renata – Szymiszów
14)
Sprancel Alojzy i Otylia – Osiek
15)
Swierzy Wilhelm i Agnieszka – Rożniątów
16)
Szczeponek Manfred i Anna – Kalinowice
17)
Urbańczyk Karol i Łucja – Osiek
18)
Wyleżoł Stanisław i Klara – Osiek
19)
Zawiślak Edward i Anna – Strzelce Opolskie
60 lat pożycia – Diamentowe Gody
1)
2)
3)

Majcher Henryk i Łucja – Szczepanek
Bawohl Herbert i Józefa – Strzelce Opolskie
Damaszek Jerzy i Adelajda – Strzelce Opolskie
KULTURA

01.06.2015
02.06.2015

05.06.2015
06.06.2015

BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA - Jacek i Placek -C@fe Kultura /40 osób/
ZAJĘCIA Z GRAFFITI I TAŃCA - w projektowych zmaganiach "Hiphopowym krokiem dorosłość", w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Równać Szanse 2014 - Regionalny Konkurs Grantowy /20 osób/
WYSTAWA 25 lat współpracy Strzelce Opolskie -Soest oraz 10 lat
partnerstwa Strzelce Opolskie –Bandera /200 osób/
Konferencja z okazji 25. rocznicy samorządności (Strzelecki Ośrodek
Kultury)
Z okazji 25. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce wyborów
samorządowych Burmistrz Tadeusz Goc i Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gabriela Puzik zaprosili obecnych i byłych samorządowców, pracowników
Urzędu Miejskiego i gości z miast partnerskich na konferencję
podsumowującą minione 25 lat.
Konferencję otworzył wykład prof. Stanisława Niciei nt. początków
samorządności, a jednym z jej punktów było nadanie Honorowego

Obywatelstwa Gminy Strzelce Opolskie gen. prof. Mieczysławowi
Bieńkowi.
W trakcie uroczystości Burmistrz Tadeusz Goc i Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gabriela Puzik uhonorowali także wieloletnich Radnych Rady
Miejskiej i pracowników, którzy związani są z Urzędem Miejskim ponad
25 lat.
Spotkanie było też okazją do podsumowania partnerskich relacji
z miastami Soest w Niemczech i Bandera w Teksasie. Początek kontaktów
z Soest to 1990 rok, a w 1995 roku oficjalnie podpisano umowę partnerską.
Z Banderą łączy nas natomiast 10 lat przyjaźni i partnerstwa.
6-7.06.
2015

DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 2015
Za nami kolejne Dni Ziemi Strzeleckiej, w tym roku wyjątkowo udane
zarówno z racji świetnej zabawy w parku miejskim jak i równie znakomitej
pogody, jaka towarzyszyła nam w pierwszy weekend czerwca.
W sobotę rozpoczęliśmy tradycyjnie korowodem spod Ratusza. Z powodu
upału zmieniliśmy jednak trasę przemarszu, zamiast planowanego przemarszu
przez Plac Żeromskiego, korowód wkroczył do parku od strony ulicy
Zamkowej.
Na scenie w sobotnim programie zobaczyliśmy: program strzeleckich
przedszkoli, znakomity zespół PUMPERNICKEL z Soest, finał projektu
realizowanego w SOK – Hip-hopowym krokiem w dorosłość, zespół Junior
Stress, zespół Strachy na Lachy.
W niedzielę wystąpili: Zespół Taneczny KLIK, Pumpernickel z Soest
Young Brass Elektroband – zespół działający przy SOK, Jacek Kawalec
z zespołem LOOLA oraz Golec uOrkiestra.
W Dniach Ziemi Strzeleckiej uczestniczyły delegacje oficjalne miast
partnerskich Gminy Strzelce Opolskie: Soest, Tyśmienicy, Holic oraz
Bandery. W Strzelcach Op. przebywał również zespół muzyczny z Soest i
4 tenisistów z Holic.
(ogółem 25 osób)
02.06.2015 BIBLIOTEKA- spotkanie autorskie z Panem Józefem Pixą /16 osób/
16.06.2015 BIBLIOTEKA - Spotkanie członków Aktywnego Klubu Seniora z Paniami
Aleksandrą Golec i Małgorzatą Farajewicz pracujących w Referacie
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Strzelcach
Opolskich /14 osób/
24.06.2015 KINO FAMILIJNE – C@fe Kultura
SPRAWY RÓŻNE
Spada poziom bezrobocia.
Na koniec maja 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim osiągnęła kolejny
rekordowo niski poziom – 7,7%.
W gminie Strzelce Opolskie zarejestrowanych jest 879 bezrobotnych, w tym kobiet 457.

Dobiega końca realizacja projektu „e-urząd – dodaj do ulubionych!” realizowanego
przez Gminę Strzelce Opolskie w partnerstwie z Gminą Radziłów - Liderem projektu
oraz Gminą Prostki, Miastem Słupsk, Powiatem Grodziskim i Firmą F5 Konsulting
Sp. z o.o. z Poznania.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych
usług publicznych świadczonych przez JST oraz usprawnienie działania JST przez
wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację
wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całkowity koszt projektu wynosi 2.652.153,00 PLN, natomiast koszt części projektu
obejmującej Gminę Strzelce Opolskie stanowi kwotę 119 259,00 zł.
Gmina Strzelce Opolskie nie ponosi fizycznie żadnych kosztów z tytułu realizacji
projektu, a wkład wnoszony jest w postaci dodatkowego zaangażowania pracowników
oraz udziału w szkoleniach.
W ramach projektu Gmina Strzelce Opolskie realizuje następujące zadania:
1) Upowszechnianie elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd
Miejski w Strzelcach Opolskich.
2) Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.
- punkt ten działa w Referacie Ewidencji Ludności.
3) Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami.
- system działa w Urzędzie od października 2014 r.
4) Wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie usług drogą
elektroniczną, w tym portal o informacji przestrzennej i systemy dziedzinowe do
obsługi gospodarki odpadami.
- na ukończeniu jest uruchomienie gminnego portalu mapowego oraz platformy
związanej z obsługą gospodarki odpadami.
5) Zakup systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej.
6) Rozbudowa e-usług – budowa i uruchomienie formularzy elektronicznych
ułatwiających załatwianie spraw w urzędzie.
7) Szkolenie dla pracowników w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT.
8) Od Dni Ziemi Strzeleckiej trwa akcja promocyjna, a przewiduje się jeszcze
organizację otwartych spotkań dla mieszkańców dotyczących e-usług.
Zachęcamy do potwierdzania profili zaufanych i korzystania z naszych usług przez
Internet!
5 czerwca br. przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski
Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:
Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020
Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu KędzierzyńskoKozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).
Przed kamienicą Rynek 27 w Strzelcach Op., gdzie w latach 1919 -1945 mieścił się sklep
z obuwiem Piusa Gabora stanął symboliczny but.
But ten jest elementem projektu "Ślady", który promuje sławną na całym świecie firmę
Gabor produkującą obuwie.
Mosiężne buty, które zostały zaprojektowane i wykonane przez studentów Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego stanęły przed fabryką firmy Gabor w Rosenheim, przed sklepami
firmy w całej Europie, w kilku miejscach w Opolu oraz w Strzelcach Opolskich - kolebce
firmy.

