
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(24 listopada -15 grudnia 2021r.) 

FINANSE 

 W okresie od 24 listopada do 15 grudnia br. wydanych zostało 6 Zarządzeń 

finansowych: 

1) Zarządzenie Nr 216/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z  dnia 25 listopada 2021r. 

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie 

i  planów  finansowych na rok 2021. 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XLIV/365/2021 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr 

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

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 

Zarządzenie obejmuje:  

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

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

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

poszczególne jednostki; 

✓ zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w  Strzelcach  Opolskich i w planach 

finansowych pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2021. 

2) Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  25 listopada 2021 r. 

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

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 468.815,77 zł, co stanowi 

skutek przyznanych gminie dotacji:  

KWOTA 

DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

- 4.000,00 zmian dokonano w oparciu o bieżącą weryfikacje potrzeb 

dotyczących realizacji zadań w ramach tzw. spraw obywatelskich; 

500,00  środki przeznaczone na dodatkowy fundusz motywacyjny w roku 

2021, w ramach wynagrodzeń osobowych (zadania zlecone 

z zakresu obrony cywilnej)  

1100,00 środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez 

gminy decyzji w sprawach  świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 20204 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

10.080,00 środki przeznaczone na prowadzenie i rozwój infrastruktury 

ośrodków wsparcia 

- 500,00 środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 

gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie 

- 1.212,00 zmniejszenie dotacji dot. środków przeznaczonych na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 



- 6.000,00 dot. środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

375.251,77 środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu 

Rodzina 500+ tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego na 

podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi 

411,00 środki przeznaczone na realizację zadań związanych 

z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny 

93.185,00 dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – programu 

polegającego na przygotowaniu  i przeprowadzeniu w 2021 r. 

wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami 

edukacyjnymi wskazanym przez Ministra. 

468.815,77 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE 

3) Zarządzenie Nr 221/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 listopada 2021 r. 

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

Zarządzenie dotyczy zmniejszenia budżetu gminy o kwotę 45.077,00 zł, co stanowi 

konsekwencję otrzymanych decyzji o zmianie dotacji: 

KWOTA 

DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

- 2.000,00  zmniejszenie dotyczy środków na opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 

 - 40.000,00 zmniejszenie dotacji dot. środków przeznaczonych na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej 

ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie                                 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy. 

Zmian dokonano w związku z mniejszą niż szacowano liczbą 

ubiegających się o zasiłek stały i okresowy. 

- 3.077,00 zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej 

tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących 

pracę socjalną  w środowisku w roku 2021. 

Zmniejszenie dotacji celowych związane jest z przebywaniem 

pracowników socjalnych na urlopach/zwolnieniach lekarskich, 

za który to okres dodatek nie przysługuje i podlega zwrotowi                            

do budżetu państwa. 

- 45.077,00  ZMNIEJSZENIE DOTACJI OGÓŁEM 

 

Trzy z wydanych w ostatnim czasie Zarządzeń dotyczą zmian w planie wydatków budżetu 

gminy na 2021 rok. 

✓ Zarządzenie Nr 218/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 listopada 2021 r.; 



✓ Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 grudnia 2021 r.; 

✓ Zarządzenie Nr 239/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Ujęte w ww. Zarządzeniach przesunięcia środków finansowych związane są z procedurą 

zamykania roku budżetowego 2021, niezbędne były w celu prawidłowej realizacji zadań.  

ROZWÓJ GMINY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

PROCEDURY REALIZOWANE W TRYBIE PODSTAWOWYM  

TERMIN 

SKŁADANIA 

OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

30.11.2021 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach 

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

(budynek nr 1 i budynek nr 2). 

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych, 

wolnostojących, wielorodzinnych, 4-kondygna-cyjnych z użytkowymi 

częściami podziemnymi. 

Oba budynki zaprojektowano na planie prostokąta o zwartej bryle z 

balkonami, a w poziomie parteru z tarasami. 

Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczą 4 firmy: 

1) INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek, 

Pokrzywnica, budynek 1 - 8 991 000,00 zł,  

budynek 2 - 10 000 000,00 zł,  

2) Adamietz Sp. z o. o.; budynek 1 - 9 468 000,00 zł,  

budynek 2 - 11 650 000,00 zł,  

3) TECHBUD Sp. z o. o., Opole, budynek 1 - 10 260 000,00 zł,  

budynek 2 - 11 759 904,00 zł,  

4) BIL Sp. z o.o., Opole, budynek 9 180 000,00 zł,  

budynek 2 - 10 206 000,00 zł. 

 

 

 

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy 

ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu przedpogrzebowego 

na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach 

Opolskich na potrzeby związane z użytkowaniem wskazanego cmentarza.  

W budynku znajdą się pomieszczenia związane z przygotowaniem zwłok i 

ceremonią pochówku, a także biuro zarządu cmentarza. 

Procedura w przygotowaniu. 

POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ  

Negocjacje z 

jednym 

wykonawcą 

Aktualizacja strony internetowej Gminy Strzelce Opolskie. 

Zakres zadania obejmuje opracowanie prezentacji (w języku polskim, 

niemieckim i angielskim) na temat projektu „Ochrona dziedzictwa 

kulturowego w gminie Strzelce Opolskie” wraz z integracją funkcji 

kodu QR dla prezentacji. 

Negocjacje prowadzone były w firma QR Communication Sp. z o. o. 

(46-045 Kotórz Mały; ul. Zielona 47), która zaoferowała wykonanie 

zadania za cenę 4 920,00 zł.  

Oferta przyjęta została do realizacji. 

5.11.2021 Dostawa i montaż tablic dla projektu: Ochrona Dziedzictwa 

Kulturowego w gminie Strzelce Opolskie, współfinan-sowanego 

w ramach RPOWO na lata 2014-2020. 



Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, 

wykonaniu, dostawie i montażu (we wskazanej przez Zamawiającego 

lokalizacji) 2 szt. tablic informacyjnych na temat Centrum Kultury 

Szczepanek i kompleksu (brama zamkowa, Ruiny Zamku i zabytkowy 

park miejski) oraz 2 szt. tablic pamiątkowych nt. projektu, 

sporządzonych zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów 

dla beneficjentów RPWO na lata 2014‐2020” oraz z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskiej. 

Do przetargu przystąpiły 2 firmy:  

1. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, 2 952,00 zł;  

2. ReZNAK Sp. z o.o., 2 730,60 zł.  

Korzystniejszą ofertę z ceną 2 730,60 zł złożyła firma ReZNAK Sp. z 

o.o. Oferta przyjęta została do realizacji.  

12.11.2021 

 

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla  Centrum 

Kultury (CK) Szczepanek. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu 

i wykonaniu strony internetowej CK Szczepanek, zawierającej informacje 

(w języku polskim, niemieckim i angielskim) na temat działalności CK, 

informacje o projekcie i jego celu. 

W postępowaniu uczestniczyło 15 firm:  

1. New Gate Creations, 4 305,00 zł;  

2. PTM Soft Przemysław Tomecki, 8 597,70 zł;  

3. HyperView Sp. z o. o., 3 400,00 zł;  

4. TraffSoft Sp. z o. o., 7 281,60 zł  

5. Roduq Rafał Stefaniszyn, 20 910,00 zł;  

6. Indico s.c., 8 154,90 zł: 

7. CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński, 3 600,00 zł;  

8. Devcomm ICT Marek Mędrek 6 765,00 zł; 

9. KONEKT Mateusz Brychcy, 5 900,00 zł; 

10. ARTISMEDIA Sp. z o. o., 17 422,95 zł; 

11. KDMC Karolina Podsiedlik; 19 680,00 zł; 

12. trajektoria.pro Sp. z o. o., 7 995,00 zł; 

13. E-jankowska Anna Ejankowska 2 900,00 zł; 

14. Brilliant Group Sp. z o. o., 17 220,00 zł;  

15. LUMISOFT Aleksander Szymczak, 4 674,00 zł.  

Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta złożona przez firmę E-

jankowska Anna Ejankowska za cenę 2.900,00 zł.  

Oferta przyjęta została do realizacji. 

22.11.2021 Dostawa i montaż tablic dla projektu: Rewitalizacja miasta Strzelce 

Opolskie współfinansowanego w ramach RPOWO na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia - usługa polegająca na zaprojektowaniu, 

wykonaniu, dostawie i montażu (we wskazanej przez Zamawiającego 

lokalizacji) 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na temat projektu, 

sporządzonych zgodnie z „Zasadami promocji   i oznakowania projektów                    

dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014‐2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej 

znaku marki Fundusze Europejskie. 

W postępowaniu uczestniczyło 5 firm:  

1) PHU MAD Beata Duda, Brzeg 2 706,00 zł  



2) ReZNAK Sp. z o.o., Opole 2 189,40 zł  

3) Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o. o. 

Katowice. 
2 083,62 zł  

4) 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa 

Sylwiusz Gruś, Brzeg Dolny 
2 214,00 zł  

5) P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, 

Wieluń.  
1 968,00 zł  

Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta firmy P.P.H.U. Janusz 

Ciosek Wielka Reklama, z Wielunia, która zaoferowała wykonanie 

zadania za cenę 1 968,00 zł. 

Oferta przyjęta została do realizacji. 

Rozeznanie 

rynku 

Dostawa ulotek informacyjnych dla projektu: Rewitalizacja miasta 

Strzelce Opolskie współfinansowanego w ramach RPOWO na lata 

2014-2020. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa ulotek 

informacyjnych o obiektach powstałych dzięki realizacji projektu. 

Na przetarg złożono 3 oferty: 

1) Drukarnia29.pl, 780 zł netto; 

2) Drukarnia Sady, 890 zł netto; 

3) LASERDRUK, 800 zł netto.  

Procedura w realizacji. 

➢ Jutro na Placu Żeromskiego w Strzelcach Op. rozpoczyna się Jarmark 

Bożonarodzeniowy. 

Tradycyjnie już na jarmarku, który potrwa do 19 grudnia pojawią się stoiska z 

asortymentem świątecznym, szopka z żywymi zwierzętami, karuzela, food trucki, a w 

atmosferę zbliżających się Świat Bożego Narodzenia wprowadzą nas świąteczne 

koncerty muzyczne oraz warsztaty i animacje dla najmłodszych. 

Program Jarmarku przewiduje:  

SOBOTA – 18 grudnia  

1400 – 1700 – blok dla dzieci – Zimowa podróż do Krainy Śniegu 

1515 – 1600 – lokalni artyści 

1615 – 1715 – zespół góralski ONDRASZKI 

1730 – 1900 – świąteczny występ zespołu MIG 

Imprezy towarzyszące: 

• od 15:00 do 18:00 - warsztaty świąteczne - zdobienie pierników, tworzenie zielonych 

stroików i kolorowe zdobienie bombek 

• od 14:00 do 17:00 - szczudlarz 

NIEDZIELA – 19 grudnia  

1400 – 1500 – blok dla dzieci – pokaz ELF cyrkowe zabawy 

1515 – 1600 – lokalni artyści 

1615 – 1715 – Adam Snopek świąteczne wariacje muzyczne 

1730 – 1900 – świąteczny koncert TERESY WERNER 

Imprezy towarzyszące: 

• od 15:00 do 18:00 - warsztaty świąteczne - balonowe cuda dla każdego, świąteczne kartki, 

warsztaty plastyczne np. powstanie długiego łańcucha na choinkę 

• świąteczne gotowanie i degustacja 

• od 15:00 2 bloki po 60-75 minut - zimowe pokazy i eksperymenty naukowe z użyciem 

suchego lodu i ciekłego azotu  

• od 14:00 do 18:00 – 2 maskotki ze słodyczami dla dzieci 



Uwaga! Prezentowane godziny są orientacyjne. 

INWESTYCJE  

Zadania w realizacji 

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

naprawą oznakowania pionowego jest Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja ze Strzelec 

Opolskich. 

Zadanie realizowane jest w miarę występujących potrzeb.  

Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 60 000 

złotych. 

• „Odwodnienie ulicy Kopernika w Suchej” - w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów I. W. K. Proj. Mirosław Brzeziński z  Opola. 

Umowna wartość zadania wynosi 9 840,00zł brutto. 

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

wspólnie występujący wykonawcy: Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany z Niezdrowic 

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

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

Zakres zadania obejmuje rewitalizację Placu Żeromskiego z okalającymi ulicami wraz z 

podziemiami zlokalizowanymi pod placem w następującym zakresie: 

a) wykreowanie wewnątrz placu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej; 

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

z wydzieleniem części ulicy na potrzeby ogródków letnich kawiarni; 

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

oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc parkingowych; 

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

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

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

e) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych - przewiduje się pozostawienie starych 

miejsc parkingowych oraz wykonanie nowych; 

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

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

elementów zagospodarowania; wykonanie monitoringu. 

Stan zaawansowania robót: 

✓ Dobiegła końca renowacja podziemi. 

✓ Ukończono budowę „Szklanych domów” a także roboty nawierzchniowe w ich 

wnętrzu.  

✓ Zamontowano i uruchomiono wszystkie latarnie uliczne.  

✓ Ukończono budowę strugi wodnej oraz roboty nawierzchniowe na płycie placu.  

✓ Przeprowadzono nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy i byliny). Zamontowano 

elementy małej architektury.  

✓ Trwają przygotowania do montażu ekranu LED na elewacji Strzeleckiego Ośrodka 

Kultury.  

✓ Zamontowano oznakowanie pionowe w ramach docelowej organizacji ruchu.  

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

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

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  



• „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Strzelce 

Opolskie”. 

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

i wskazywała dalsze kierunki działania w przedmiotowym zakresie.  

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

Wartość zamówienia wynosi 54 120,00 zł. 

W ramach realizacji zadania: 

− pozyskano NMT (numeryczny model terenu) i mapy ortofotometryczne, 

− przygotowano analizy ścieżek spływu powierzchniowego, 

− wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej o dane o podtopieniach, 

− przygotowywana jest inwentaryzacja mapowa siatki hydrograficznej, 

− trwa wyznaczanie podziału powierzchni terenu na różne typy uszczelnień, co pozwoli 

lepiej analizować warunki odpływu w zlewniach, 

− trwają przygotowania do pozyskania map zasadniczych ze Starostwa Powiatowego. 

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

Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” – wykonawcą zadania, którego 

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

Zadanie obejmuje swym zakresem:  

a) przebudowę budynku A (obiekt, w którym znajdowały się biura i magazyny PUKiM) – 

na obiekt biurowy, 

b) przebudowę budynku B na lokal gastronomiczny, 

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

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

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

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

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

• „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - remont zabytkowej 

bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej”.  

W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną izolacje, wymienione zostaną tynki wraz 

z renowacją detali tynkarskich, zamontowane zostaną obróbki blacharskie a także zostanie 

zainstalowana iluminacja świetlna. Odrestaurowane zostaną także rzeźby św. Jana 

Nepomucena i Floriana.  

Umowna wartość zadania, którego wykonawcą jest firma Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec 

Opolskich wynosi 239 000 złotych. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014 – 2020. 

• „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Plac 

Targowy z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich”. 

Zakres zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego z montażem 2 słupów 

oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych oraz budowę 4 słupów 

oświetleniowych w ciągu ulicy Kupieckiej w Strzelcach Opolskich. 

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w wysokości 49 900,00zł złożyła firma El-

Seco Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. 



• „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy 

Klonowej z Ogrodową w Strzelcach Opolskich” . 

Zakres zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego z montażem 2 słupów 

oświetlenia dedykowanego z oprawami ledowymi oraz jednego słupa z dwoma oprawami 

oświetlającymi skrzyżowanie ulicy Klonowej z Ogrodową w Strzelcach Opolskich.  

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w wysokości 26 638,95 zł złożyła firma 

Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.  

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

Strzelcach Opolskich” (droga przy budynkach realizowanych w okolicach ul.  Kazimierza 

Wielkiego w Strzelcach Op.) - opracowanie dokumentacji projektowej”. 

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

Wartość zadania wynosi 14 022 zł. 

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

Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. 

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

W ramach zadania przebudowana zostanie droga na odcinku 500 m, wykonane zostaną 

warstwy podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego pow. 

2430 m2 wraz z odwodnieniem, zjazdami do posesji, chodnik i parkingi z kostki betonowej 

o pow. pow. 1320 m2. Powstanie także nowe ledowe oświetlenie uliczne (9 latarni). 

Ze względu na panującą pandemię, a także problem związany z dostępnością 

materiałów budowlanych, na budowie występują opóźnienia w prowadzonych 

robotach budowlanych. 

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

• „Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej w Gminie Strzelce Opolskie” 

Zadanie polega na montażu nowych słupków z nazwami ulic w Gminie Strzelce 

Opolskie, wykonuje je firma ReZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.  

Wartość umowna zadania wynosi 13 284,00 zł. 

• „Czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie” – zadanie 

realizuje P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej za kwotę 24 251 złotych.  

W ramach zadania wyczyszczonych zostanie ponad 1.000 wpustów ulicznych. 

Zadania zakończone 

• „Remonty awaryjne chodników” – wykonawcą zadania, w ramach którego usuwano 

uszkodzenia występujące na gminnych chodnikach była firma Usługi Ogólnobudowlane 

Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  

Wartość wykonanych robót wyniosła 70 000 złotych. 

• „Remonty dróg wewnętrznych” – zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga.  

Firma wykonała remont cząstkowy dróg gminnych wewnętrznych w zakresie wynoszącym 

336m2 na kwotę umowną 31.000,00 złotych.  

„Poprawa nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna w Jędryniach” – wykonawcą 

przedmiotowego zadania była firma P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga z siedzibą w 

Jaryszowie.  



Zakres obejmował położenie warstwy ścieralnej o powierzchni 550m2 gr. 3cm na istniejącą 

nawierzchnię.  

Wartość umowna zadania to 17 000 złotych, z czego 11 000 złotych to środki funduszu 

sołeckiego.  

„Odwodnienie ul. 1-go Maja w Szymiszowie (na wysokości posesji nr 58)” – wykonawcą 

robót było  P.H.U. „BEN-BUD” Beniamin Hurek z Suchej. 

W ramach zadania, którego wartość wyniosła 23 500zł, wykonano studnię odwadniającą z 

kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, głębokości 3m wraz z przykanalikiem i ściekiem 

przykrawężnikowym. 

• „Rozbudowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej” – wykonawcą robót był Zakład Usług 

Elektrycznych Wojciech Hyliński ze Zdzieszowic. 

W ramach zadania zamontowane zostały dwa słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

ledowymi o mocy 36 W. 

Wartość zadania wniosła 12 000 złotych. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: 

TERMIN  

PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

29.11.2021 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

26. 

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

zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 

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

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

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

jako WILLA, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. 

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

ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych. 

Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi oświaty, sportu 

i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie 

to: usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.000.000 zł. 

Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT  (na podstawie 

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

natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty 

podatku VAT w wysokości 23%. 

Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny– IV ustny 

przetarg nieograniczony na dotychczasowych warunkach, z ceną 

wywoławczą 1.000.000 zł. 

Przetarg ten przeprowadzony zostanie 14 lutego 2022 r. 

14.12.2021  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 

gminnej nr 58/2 z mapy 1 o pow. 8,5493ha, położonej w Brzezinie. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina, 



działka znajduje się na obszarze oznaczonym, jako teren obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.000.000 zł netto 

(+23%VAT). 

Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

W NAJBLIZSZYM CZASIE: 

04.01.2022 III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

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

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

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną cześć Osiedla Piastów 

Śląskich”, działka położona jest na terenie oznaczonym jak zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym. 

Przedmiotowa działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, jako 

odrębna nieruchomość, gdyż jej wielkość i cechy geometryczne 

uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich 

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

których działka nr 5155/1 może być wykorzystana na poprawę 

warunków zagospodarowania. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000 zł (+23%  VAT). 

18.01.2022 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej działką 

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

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o 

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

oraz budynkiem gospodarczym. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

obszar na którym położona jest działka oznaczony jest jako teren zabudowy 

usługowej (usługi komercyjne i bytowe). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000 zł brutto. 

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

od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 

20.01.2022 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 

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

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

Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem 

nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej 

poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 

Strzelce Opolskie, obszar na którym położona jest nieruchomość oznaczony 

jest jako teren zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe - usługi 

nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej, parkingi terenowe                                

i wielopoziomowe podziemne i nadziemne). 

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

konserwatorskiej przestrzennego układu urbanisty-cznego starego miasta, 

tożsamej ze strefą „OW”- obserwacji archeologicznej. 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł brutto.  

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

wyznaczona do sprzedaży nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT, 

gdyż od pierwszego zasiedlenia do jej sprzedaży upłynął okres dłuższy 

niż 2 lata. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

➢ W dniu 16 grudnia przeprowadzony zostanie I przetarg ustny nieograniczony na 

najem garażu (o powierzchni użytkowej 15,21 m2), położonego się w Grodzisku przy 

ul. Głównej 35, 

Najem obiektu nastąpi w istniejącym stanie technicznym. 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 

4,56 zł + 23% VAT. 

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu, jako najemcą przedmiotowej nieruchomości, 

zawarta zostanie umowa najmu na okres 3 lat.  

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

➢ Trwa procedura związana ze sporządzeniem „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” 

Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 

2021 r. w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie”  weszła w części w życie z dniem podjęcia,  tj. 

dnia 28 kwietnia 2021 r. (z wyłączeniem obszaru i zapisów wskazanych w poniższym 

rozstrzygnięciu). 

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 

(nr IN.I.743.118.2017.MK) stwierdzając nieważność ww. Uchwały, w zakresie: 

1) zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych 

w granicach terenów górniczych i poza obszarami górniczymi (dotyczy terenów 

górniczych Szymiszów I i Strzelce Opolskie II); 

2) całego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest 

złoże Rożniątów i Rożniątów I); 

3) wszystkich zapisów studium dopuszczających realizację elektrowni wiatrowych, dla 

których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana 

z ograniczeniami w zabudowie. 

Gmina zaskarżyła w całości ww. rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 

12 października 2021 r. sprawy ze skargi Gminy Strzelce Opolskie na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 2021 r. (nr IN.I.743.118.2017.MK) 

w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oddalił skargę. Orzeczenie 

nie jest prawomocne. 

Powyższe oznacza, że: 

1) ww. rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego utrzymuje swoją moc; 

2) Gmina może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  z dnia 12 października 2021 r. (II 

SA/Op 433/21), w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r.; 

3) jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w części 

uchwały w sprawie studium stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez 

gminę w przewidzianym terminie skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli 

skarga zostanie przez sąd odrzucona lub oddalona, zostaną podjęte działania celem 

ponowienia czynności w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności 



projektu studium z przepisami prawnymi (art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zakończono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w sołectwach: 

✓ „Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności w Rożniątowie” (zadanie realizowane w 

ramach funduszu sołeckiego). 

W ramach zadania wykonano odmulenie rowu, formowanie skarp oraz osadzenie płyt 

ażurowych.  

Wykonawcą zadania była firma DAViD pana Dawida Deji z Osieka za kwotę 20 000,00 zł. 

✓ „Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego ZPO Sucha” (zadanie realizowane 

w ramach funduszu sołeckiego). 

W ramach zadania zostanie wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią mineralno-

bitumiczną i krawężnikami na części placu przyszkolnego. Wykonawcą zadania była firma 

P.H.U. BEN-BUD Pana Beniamina Hurka z Suchej za kwotę 19 729,20 zł. 

✓ „Poprawa melioracji w sołectwie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Kadłub-Piec).  

W ramach zadania wykonano odmulenie kilku strategicznych rowów melioracyjnych w 

Kadłubie, za kwotę 12 500,00 zł.  

✓ „Poprawa infrastruktury kulturalnej w sołectwie” (zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Rozmierz).  

W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie wraz z furtką od frontu placu zabaw w 

Rozmierzy, za kwotę 10 000,00 zł.  

Tym samym zakończono wszystkie zadania realizowane w sołectwach przewidziane w 

ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.  

Podsumowanie zadań zrealizowanych przez sołectwa planowane jest podczas narady z 

sołtysami przewidzianej na przyszły tydzień. 

➢ W dniu 26 listopada podsumowano tegoroczną edycję Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej. 

W spotkaniu, jakie zorganizowane zostało w tut. ratuszu uczestniczył radny Sejmiku 

Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn, który wręczył sołtysom tablice 

informacyjne dotyczące zrealizowanych projektów.  

Tablice takie odebrali: 

• Krystyna Jendrzejek z Adamowic; zrealizowane zadanie: „Doposażenie sołectwa 

w sprzęt do utrzymania estetyki terenów publicznych w sołectwie Adamowice”; 

• Roman Gawlik z Grodziska, zrealizowane zadanie: „Poprawa stanu parkietu w 

„Domu Mieszkańców” w sołectwie Grodzisko”; 

• Joanna Koj z Kadłuba Pieca; zrealizowane zadanie: „Doposażenie sołectwa 

Kadłub Piec w niezbędny sprzęt funkcyjny”; 

• Rafał Żelazny z Kalinowic, zrealizowane zadanie: „Poprawa estetyki                 i 

funkcjonalności placu zabaw”; 

• Rafał Jokiel z Niwek, zrealizowane zadanie: „Wykonanie ogrodzenia placu 

rekreacyjnego w sołectwie Niwki”. 

W imieniu sołtysów, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu tablice odebrała 

wiceburmistrz Maria Feliniak. 

• Brzezina wykonała oświetlenie skwerku rekreacyjnego, 

• Kadłub-Wieś doposażył plac gminny w przyrząd edukacyjny, 

• Ligota Dolna wyremontowała Izbę Tradycji Lotniczej, 

• Warmątowice doposażyły salę spotkań. 



W przyszłym - 2022 r. ostatnie 9 sołectw z gminy Strzelce Op. będzie miało możliwość 

ubiegania się o 6.000 zł (5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz 

1.000 zł z budżetu gminy). 

➢ Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Strzelce Opolskie do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji 

programu usuwania folii rolniczych. 

Z terenu gminy należy usunąć ok. 300 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  

Realizacja zadania przewidziana jest na okres luty-maj 2022 roku. 

➢ Kontynuowana jest realizacja programów z zakresu ochrony powietrza: 

✓ ODDYCHAJ BEZ SMOGU 

Na ukończeniu jest procedura rozliczeń po zakończonych inwestycjach. Dotychczas 

wypłacono 62 dotacji, kolejne zostaną wypłacone w bieżącym tygodniu. 

Łącznie w 2021 r. z programu skorzysta 70 właścicieli nieruchomości.  

✓ CZYSTE POWIETRZE 

Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomiono 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

W Punkcie prowadzonym w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska można uzyskać 

informacje o możliwościach dofinansowania oraz złożyć wniosek poprzez portal 

beneficjenta. 

Dotychczas przyjęto ok. 80 potencjalnych beneficjentów i ostatecznie wypełniono 

i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu 42 wnioski. 

Obsługa zainteresowanych dotacjami odbywa się na bieżąco. 

Dokonano również rozliczenia pierwszej transzy dofinansowania na uruchomienie 

punktu konsultacyjnego. Przedłożono dokumenty zostały zaakceptowane przez 

WFOŚiGW w Opolu. 

✓ ZATRZYMAĆ SMOG 

W trakcie rozliczeń końcowych jest program dofinansowania do wymiany 

nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne przy finansowaniu w ramach środków 

Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Strzelce Opolskie.  

Po ponownym przeliczeniu wskaźników oraz dokonaniu koniecznych audytów 

przekazano do rozliczenia 6 wniosków o płatność. 

Prowadzone są również kontrole w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych 

z drugiej edycji programu. 

✓ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem dokumentacji związanej 

z Aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wykonawcą zadania jest Firma 

ATsys.pl z Katowic. 

Do końca br. opracowanie powinno być przygotowane do przedłożenia Radzie 

Miejskiej.  

WYCINKI 

Od poprzedniej Sesji Rady Miejskiej przeprowadzono 5 postępowań w sprawie wycinki drzew 

i krzewów i zostały wydane 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew.  

DECYZJE ŚRODOWISKOWE: 



W trakcie realizacji są postępowania administracyjne w zakresie środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięć: 

✓ zabudowa systemów fotowoltaicznych w Warmątowicach, 

✓ budowa dodatkowego generatora termo – oleju o mocy 10MW zasilanego gazem 

ziemnym w zakładzie Kronospan OSB Sp. z o.o.  

✓ budowa zespołu paneli fotowoltaicznych w miejscowości Grodzisko  

✓ remont jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy w Kadłubie  

✓ zabudowa dodatkowego palnika gazowo – pyłowego o mocy 40MW w zakładzie 

Kronospan OSB Sp. z o.o.  

✓ przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników: 

retencyjno – odparowującego oraz odparowująco – chłonnego na terenie zakładu 

Kronospan z o.o., 

✓ budowa dwóch budynków chlewni przeznaczonych do chowu trzody chlewnej 

o obsadzie łącznej do 108 DJP w Niwkach 

NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW I NAZWY ULIC: 

W trakcie realizacji są postępowania związane z nadaniem nazw ulic w Szczepanku 

w rejonie ulicy Wiktora Knapika oraz ronda w Strzelcach Opolskich.  

Nadano 6 numerów porządkowych oraz 1 zaświadczenie o numerze porządkowym. 

MIKOŁAJKI W SOŁECTWACH 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtysów i rad sołeckich zrealizowano w różnych 

formach mikołajki dla najmłodszych mieszkańców sołectw, ale również seniorów. 

Odbywały się przejazdy Mikołaja przez wioski, spotkania w świetlicach, pod wiatami 

i w kościołach.  

OŚWIATA 

➢ Gmina Strzelce Opolskie pozyskała 770.000,00 zł dotacji w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 

współpracy z Centrum GovTech. 

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z zakresu nauki, technologii, inżynierii oraz sztuki. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do szkolnych pracowni 

we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy - będą to m.in. drukarki 3D, 

sprzęt audio-wideo, sprzęt do realizacji zajęć z robotyki. 

➢ Ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Gminy Strzelce Opolskie. Na swym pierwszym 

posiedzeniu w dniu 6 grudnia Rada wybrała Prezydium, w składzie: 

✓ Przewodnicząca - Natalia Gołębiewska z LO im. Władysława Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich; 

✓ Zastępca Przewodniczącego - Mateusz Kurzeja z LO im. Władysława Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich; 

✓ Sekretarz - Maja Spuła z LO im. Władysława Broniewskiego  w Strzelcach Opolskich. 

➢ W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w części oddziałów szkolnych nauka 

powadzona jest zdalnie. 

Na dzień 14 grudnia nauczanie w formie zdalnej prowadzone jest w 13  oddziałach 

szkolnych: 

-  5 oddziałów w PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich 

-  2 oddziały w PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich  

-  3 oddziały w PSP w Dziewkowicach 

-  3 oddziały w PSP w Suchej  



Na kwarantannie przebywają również dzieci z jednego oddziału Przedszkola 

Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich.  

➢ 5 grudnia miało miejsce otwarcie sezonu na Lodowisku ,,Biały Orlik”. 

Sezon otwarto imprezą pt. ,,Mikołaj na łyżwach”. 

Impreza zorganizowana została przez Gminę Strzelce Opolskie, Stowarzyszenie ,,Ziemia 

Strzelecka”, Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 7 

w Strzelcach Op. 

Trzej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 zajęli III miejsce w województwie 

opolskim w Wielkim Teście o Powstaniach Śląskich, który odbył się 3 grudnia na 

Uniwersytecie Opolskim. 

Uczniowie otrzymali certyfikaty, nagrody rzeczowe i pieniężne. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie zdobyli wicemistrzostwo 

województwa w Finałach Drużynowych Mistrzostw Opolszczyzny Szkół 

Podstawowych w Szachach, które zorganizował Szkolny Związek Sportowy 

,,Opolskie”. 

➢ W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 odbył się I Miejski Mikołajkowy Meeting 

Robotyczny pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 

W meetingu wzięli udział uczniowie z trzech strzeleckich szkół podstawowych.  

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Miejskiej Sieci Współpracy Nauczycieli 

Robotyki w Strzelcach Opolskich. 

Po raz 12 odbył się Sportowy Dzień Przedszkolaka.  

Zawody sportowe przeprowadzono w każdym z gminnych przedszkoli. W imprezie 

wzięło udział 300 dzieci.  

Nagrody ufundowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Organizatorzy: Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie oraz strzeleckie 

przedszkola nr 5 i nr 8. 

➢ Wolontariusze z PSP nr 4 i PSP nr 7 wzięli udział w świątecznej Zbiórce Żywności 

,,Podziel się Posiłkiem”, zorganizowanej przez Bank Żywności.  

W ramach akcji uczniowie zebrali łącznie dla podopiecznych Stowarzyszenia 

,,Barka”  530 kg żywności. 

➢ W Zespole Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej odbył się XVI Konkurs 

Kolęd w Języku Niemieckim ,,Es Weihnachtet”.  

Ze względu na pandemią Covid- 19, konkurs odbył się w rozproszonej formie (na 

miejscu w poszczególnych placówkach). 

W konkursie wzięło udział 121 uczestników. 

Impreza objęta została Patronatem Honorowym Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w 

Opolu i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, które przy 

udziale lokalnych przedsiębiorców, ufundowały nagrody dla laureatów konkursu. 

➢ Na moje zaproszenie, w dniach 13 i 14 grudnia odbyły się w tutejszym ratuszu spotkania 

dotyczące reorganizacji sieci szkolno-przedszkolnej i przekształcenia PSP w Kalinowicach 

oraz PSP w Rozmierce. 

✓ 13.12.2021 r. -  spotkanie dotyczące reorganizacji sieci szkolno-przedszkolnej 

i przekształcenia PSP w Kalinowicach. 

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, sołtysi, członkowie Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu oraz Przewodniczący Rady Rodziców PSP w Kalinowicach 

i Szymiszowie.  



✓ 14.12.2021 r. - spotkanie dotyczące reorganizacji sieci szkolno-przedszkolnej 

i przekształcenia PSP w Rozmierce.  

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, sołtysi, członkowie Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu oraz Przewodniczący Rady Rodziców PSP w Rozmierce i Suchej. 

SPRAWY SPOŁECZNE 

➢ W dniach 8 i 10 grudnia 2021r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert/nabory 

wniosków w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych dot. realizacji w 2022 

roku zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie: 

Rodzaj zadania Kwota  

(w zł) 

Termin składania 

ofert/wniosków 

tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu: piłka nożna 

314.750  30 grudnia 2021r. 

tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu: różne dyscypliny sportu 

639.500 30 grudnia 2021r. 

wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej: organizowanie imprez 

sportowych i rekreacyjnych na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie 

27.000 30 grudnia 2021r. 

ochrona i promocja zdrowia 90.000 do 10 stycznia 2022r. 

pomoc społeczna 60.000 do 10 stycznia 2022r. 

działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka 

20.000 do 17 stycznia 2022r. 

działalność na rzecz dzieci i młodzieży 10.000 do 17 stycznia 2022r. 

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

40.000 do 21 stycznia 2022r. 

działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

25.000 do 21 stycznia 2022r. 

Wymagany wkład własny oferentów/wnioskodawców (wkład finansowy, wkład 

niefinansowy: osobowy i/lub rzeczowy, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 

publicznego) nie może być mniejszy niż 10% wartości całego zadania. 

➢ Podsumowano tegoroczną edycję ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2021", która realizowana była pod hasłem„W poszukiwaniu szczęścia…”. 

Kampania skupiała się na budowaniu u uczniów kompetencji radzenia sobie z problemami. 

Głównym celem działań podejmowanych w ramach kampanii działań było promowanie 

konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży 

zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia 

alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Gmina Strzelce Opolskie uczestniczyła w Kampanii po raz 15. 

W tegorocznej edycji kampanii uczestniczyły: 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej, 

2. Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, 

4. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach, 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej. 

Łącznie 462 uczniów. 



W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko – plastyczny pt. „Szczęśliwa 

chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”. Do biura kampanii napłynęło kilka tysięcy prac 

z całej Polski.  

Wśród laureatów znalazło się 5 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych 

w Dziewkowicach i 2 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej. 

Nagrodzeni uczniowie to: 

• Joanna Gawlik i Adam Piontek z Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej 

oraz 

• Michał Bajtek, Alicja Makselon, Jakub Majchrowicz, Daniel Cedzich, Zofia 

Walasek z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  

➢ W ramach doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono: 

JEDNOSTKA RODZAJ SPRZĘTU KOSZT ZAKUPU 

OSP Grodzisko Radiotelefon Hytera  

(2 kpl.) 

4.402,81, w tym dofinasowanie 

1.600,92 zł  z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

OSP Osiek Pilarka Husqvarna 3.747,81, w tym dofinanso-wanie 

934,43 zł  z WFOŚiGW 

w Opolu 

OSP Rożniątów Pilarka Husqvarna 3.747,81, w tym dofinanso-wanie 

w wys. 934,43 zł z WFOŚiGW 

w Opolu 

OSP Rozmierka sygnalizator bezruchu 676, 50 zł 

W trakcie realizacji są kolejne zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP oraz dla 

Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego. 

➢ 30 listopada zorganizowane zostało szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu 

Miejskiego  i gminnych jednostek organizacyjnych. 

Program szkolenia, zorganizowanego w formie e-lerningu, obejmował takie zagadnienia 

jak: 

✓ zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa; 

✓ realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu alarmowania 

i ostrzegania; 

✓ ochrona ludności na terenie gminy, w warunkach prowadzonych działań obronnych – 

system alarmowania i ostrzegania; 

✓ procedury wydzielania zasobów w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków 

państwa-gospodarza (HNS): 

✓ ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. 

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. 

➢ 6 grudnia odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w związku z zarządzeniem stopnia gotowości ALFA CRP. (jego wprowadzenie związane 

było z odbywającym się w Katowicach Cyfrowym Szczytem ONZ).  

Stopień alarmowy ALFA jest najniższym w czterostopniowej skali, a jego wprowadzenie 

ma charakter prewencyjny. Stanowi on sygnał dla służb, żeby zachować szczególną 

czujność.  



➢ Zakończono zadanie związane z budową masztu do usadowienia syreny elektronicznej 

w OSP Kalinowice.  

Zadanie realizowała firma Usługi Remontowo- Budowlane „Rajdom” Radosław Żelazny z 

Kalinowic.  

Koszt wykonania zadania wyniósł. 11.316,00 zł.  

Specjalistyczna firma posiadająca stosowne certyfikaty dokona jeszcze w tym miesiącu 

podłączenia i zaprogramowania syreny. 

➢ Zakończono kolejny etap inwestycji realizowanej w obiekcie remizy OSP Strzelce 

Opolskie „Docieplenie dachu i budowa sanitariatów w garażach OSP”.  

W dniu 10.12.2021r. nastąpił odbiór robót.  

Zadanie wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba. Koszt zadania 

wyniósł 96.720,00 zł. 

➢ Zakupiono 7 szt. ławek na zagospodarowanie placu przed obiektem remizy OSP 

Szymiszów.  

Koszt zakupu wyniósł ok. 4 tys. złotych.  

Prace związane z posadowieniem wykonają członkowie OSP wspólnie z Radą Sołecką 

w czynie społecznym. 

➢ Nowy Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich 

przygotowuje się wraz z Zarządami OSP do kampanii sprawozdawczej w OSP.  

Planuje się, że zebrania odbywać się będą do końca lutego 2022r. 

SPORT 

➢ 4 grudnia w Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich 

zorganizowany został Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

W turnieju zorganizowanym przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego 

rywalizowało 14 zawodników, w tym 9 dzieci. 

Wyniki Turnieju: 

Kategoria dorośli: Kategoria Dzieci 

I miejsce   Marcin Lepich I miejsce   Dawid Jęcek 

II miejsce    Radosław Mahoń II miejsce    Marcel Mandok 

III miejsce     Dawid Lepich III miejsce     Aleksander Piontek 

Zwycięzcy w kategorii za miejsc I – III otrzymali dyplomy i puchary. 

➢ Od 1 do 12 grudnia prowadzone były zapisy do tegorocznego                           XXXII 

Strzeleckiego Biegu Ulicznego im. Euzebiusza Ferta, który odbędzie się w najbliższą 

sobotę – 18 grudnia. 

Opłata startowa wynosi 30 zł i w pełni zostanie przeznaczona na pakiet startowy dla 

zawodników. Zwolnieni z opłaty startowej są tylko i wyłącznie członkowie strzeleckiej 

sekcji biegowej działającej przy Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w 

Strzelcach Opolskich oraz przedstawiciele miast partnerskich. 

Do udziału w Biegu zgłoszonych jest 365 zawodników, w tym 1 zawodnik z zagranicy – 

z Włoch (300 mężczyzn i 65 kobiet).  

Zawodnicy opłaceni - 316 (258 mężczyzn i 58 kobiet).  

Bieg główny na dystansie 15 km, rozpocznie się o godz.11.00.  

Wszystkich Radnych Gminy Strzelce Opolskie zapraszamy do udziału w XIII Biegu 

VIP-ów który odbędzie się o godz. 10.45 na dystansie ok 500m, start na ulicy 

Mickiewicza przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 (byłe PG nr 2).  

Wręczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakończenie biegu planowane jest 

o godz.14.15 w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34 w  Strzelcach Opolskich.  

W związku z trwającą pandemią, Bieg zorganizowany zostanie przy zachowaniu 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 



SPRAWY ROŻNE 

➢ 29 listopada br. Wspólnicy SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, 

w tym Gmina Strzelce Opolskie podpisali aneks do umowy Spółki z dnia 06.09.2021 r.  

Przedmiotem aneksu było m.in. wniesienie przez Krajowy Zasób Nieruchomości 

aportu rzeczowego w postaci działek o numerach 4994/110, 4994/112, 4994/117, 

4994/119 o łącznym obszarze 3,8260 ha. 

Działki te stanowią jeden obszar i są zlokalizowane w Strzelcach Opolskich przy ulicy 

Kazimierza Wielkiego. Jest to obszar, na którym Spółka, realizować będzie inwestycję 

polegającą na budowie kilku bloków mieszkalnych. 

Łącznie planowana jest budowa 192 lokali mieszkalnych. 

Po wniesieniu aportów i wkładów pieniężnych przez Wspólników, kapitał zakładowy Spółki 

wynosi ponad 42 mln złotych. 

Gmina Strzelce Opolskie wniosła do Spółki (otrzymane z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa) środki w wysokości 3 mln zł. 

➢ W dniu 6 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników   SIM Opolskie 

Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.  

      W trakcie Zgromadzenia Wspólników zostały uchwalone dokumenty organizacyjne 

pozwalające na prowadzenie działalności bieżącej Spółki m.in. Regulamin Zgromadzenia 

Wspólników i Regulamin działania Rady Nadzorczej.  

Zostali wybrani również, posiadający wymagane uprawnienia, członkowie Rady 

Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym jednocześnie Gminę 

Strzelce Opolskie i Gminę Ujazd (wg zapisów umowy Spółki 2 Gminy zgłaszają 1 

kandydata) został Pan Dariusz Kajstura, podinspektor w Referacie Kadr, kontroli 

zarządczej i nadzoru właścicielskiego Urzędu Miejskiego. Zgromadzenie Wspólników 

wskazało też (wyznaczonego zgodnie z umową Spółki przez Krajowy Zasób 

Nieruchomości) kandydata na prezesa Zarządu Spółki. 

W dniu 06.12.2021 r. trakcie pierwszego posiedzenia Rada Nadzorcza, wybrała Pana 

Arkadiusza Karbowiaka na prezesa Zarządu Spółki na pierwszą 3-letnią kadencję.  

             Urząd Miejski przygotował wizytę roboczą prezesa Zarządu Spółki w 

Strzelcach Opolskich. Przygotowano dokumentację techniczną pozwalającą na 

potwierdzenie profesjonalnego przygotowania Gminy do realizacji inwestycji budowy 192 

lokali mieszkalnych, finansowanych ze środków Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 

preferencyjnych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wizyta prezesa 

Spółki, odbyła się w dniu 14.12.2021 r. 

➢ 9 grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

„Jedź z Nami”. 

Głównymi tematami posiedzenia były: 

✓ nowe taryfy biletów w komunikacji autobusowej realizowanej przez strzelecki PKS 

(ceny wzrosną od pięciu do kilkunastu procent); 

✓ zatwierdzenie aktualizacji tzw. Planu transportowego, co jest związane 

z powiększeniem obszaru Związku o trzy gminy powiatu krapkowickiego, 

✓ drobne zmiany budżetu związku związane z przyjęciem dotacji od Krapkowic i Strzelec 

Op. na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych dla 

komunikacji w tych miastach. 

INNE WYDARZENIA 

28.11.2021 Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo Olimpijskim - Turniej 

Pierwszego Kroku (Hala Sportowa przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Op.) 



01.12.2021 Konferencja „Zamknięty obieg - otwarte możliwości” dot. popularyzacji 

zasad gospodarki odpadami (Opole, Miejskie Centrum Wspomagania 

Edukacji w Opolu) 

01.12.2021 Otwarte spotkanie „Samorządowcy Jutra” (Izbicko) 

08.12.2021 Posiedzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego (Opole). 

9 -10.12. 

2021 

Spotkanie członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki 

Subregionalny Obszar Funkcjonalny. 

Spotkanie dotyczyło podsumowania kolejnego etapu prac nad Strategią 

Rozwoju Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-

2030. 

13.12.2021 

 

40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.  

- złożenie kwiatów pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

14.12.2021 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 

✓ rozpatrzenie informacji o prognozach wyniku finansowego spółki za rok 

2021; 

✓ rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych spółki 

wraz z gospodarką odpadami; 

✓ rozpatrzenie informacji o przebiegu procesu restrukturyzacji spółki; 

✓ przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2022 r. 

14.12.2021 Uroczyste odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej działaczom 

NSZZ Solidarność, ugrupowań niepodległościowych i innych 

organizacji opozycyjnych, internowanym i więzionym przez władze 

PRL w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich po wprowadzeniu 

stanu wojennego (Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich) 

Dostojne jubileusze urodzin obchodzili w ostatnim czasie Państwo:  

1. Leopold Sokołowski (90 lat) zam. w Strzelcach Op.; 

2. Ryszard Jendrzejek (100 lat) zam. Strzelce Opolskie; 

3. Łucja Graca (90 lat)  – była mieszkanka Rozmierki, obecnie przebywa w Domu 

Pomocy Społecznej w Szymiszowie. 


