
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA  

MI ĘDZY SESJAMI 
(25 lutego – 18 marca 2015r.) 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

03.03.3015 Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 
Przedmiot zamówienia - wykonywanie zlecanych w zależności od 
potrzeb bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych 
studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta  i gminy Strzelce 
Opolskie. 
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z 
następującego zakresu:  
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-
bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi), (-) remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, 
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację 
emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych, (-) 
remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z 
mieszanki mineralno-bitumicznej, (-) remont cząstkowy nawierzchni 
tłuczniowych, (-) regulacja urządzeń podziemnych, (-) remont cząstkowy 
nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, (-) wymiana 
krawężników, (-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno asfaltową na zimno, (-) wypełnienie pęknięć masą zalewową 
bitumiczną.  
Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz 
wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego 
realizacji. 
W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy: 

1. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów,  
2. Arkadiusz Mika, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, 

Boronów,  
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec, 
4. KaBe Spółka Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle. 
Najkorzystniejszą z ofert okazała się oferta Arkadiusza Mika, 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, Boronów, z ceną 
160.729,96zł (cena obliczona na podstawie cen jednostkowych). 
 

INWESTYCJE 
ZADANIA W REALIZACJI   

Prowadzone są roboty na zadaniu „Budowa Wzorcowego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niezdrowicach oraz Zakład 
Ogólnobudowlany Artur Kiowski z siedzibą w Niezdrowicach. 
Roboty realizowane za łączną kwotę 1 489 900,04 złotych z terminem wykonania do 
30.04.2015 roku.  



Dotychczas wykonano drogi i place manewrowe, chodnik, oświetlenie i kanalizację 
deszczową oraz zamontowano wagę wraz z kontenerem. Prowadzone są roboty związane 
z budową wiaty, remontem budynku socjalno-magazynowego oraz hali magazynowej. 

• „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 łączną wartość wykonanych robót do 30 000 złotych z terminem 
realizacji do 31 grudnia 2015 roku bądź do wyczerpania środków finansowych. Prace 
realizowane są na bieżąco wg potrzeb. 

• „Zakup z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacji zewnętrznej wraz  z 
wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego w obrębie stawu Spałek w Strzelcach 
Opolskich”.   

W ramach zadania wykonano ogrodzenie, ustawiono urządzenie zabawowe typu 
„ZAMEK”. Całkowity koszt zadania wynosi 49 750 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 
2015 roku. 

• „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV” 
(część 2). Zadanie realizuje firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 
Strzeleckiej. Zamówienie obejmuje m.in.: 
− odmulenie stawu w Małym Parku, wyprofilowanie skarp wraz z wykonaniem okładzin 

kamiennych z kamienia łamanego, 
− czyszczenie rowu R-A długości ok. 170 mb wraz z profilowaniem skarp, wykonaniem 

opaski z żerdzi i okładzin kamiennych. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 94 599,77 złotych z terminem realizacji do 
31 marca 2015 roku. 

• "Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - przeprojektowanie odcinka 
kanalizacji deszczowej".  
Zadanie realizuje Biuro Projektów „SEWI” Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, 
Spółka Jawna z Opola.  
Koszt wykonania zmiany projektu wynosi 5 500 złotych z terminem realizacji do 30 
kwietnia 2015 roku.  

• „Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg – dostawa kamienia wapiennego”.  

Dostawy realizowała będzie firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku. 
Wartość zadania wynosi 70 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2015 roku. 

� Wczoraj 17 marca, miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Inkubatora 
Przedsiębiorczości "Strzeleckie Łazienki".  
Po ceremonii istniała możliwość zwiedzenia obiektu. 

Inkubator zlokalizowany przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Op., obok pływalni 
"Strzelec". Powstało w nim 7 lokali usługowych, które mają już pełną obsadę najemców. 

Projekt pn. Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich etap II 
zrealizowano w ramach poddz. 1.1.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 2 885 200 zł z czego 2 452 420, tj. 85 % pochodziło 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 432 780 zł ze środków Gminy 
Strzelce Opolskie. 

Projekt realizowało, wyłonione w drodze przetargu konsorcjum:  
− Wykonawca - P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak 



− Projektant - PROFIL Jolanta Nowak. 
GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMO ŚCI 
08.04.2015 rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w 

Szymiszowie przy ulicy Waloszka 6, oznaczonej działką Nr 825 z mapy 
3 o pow. 3 arów i 10m2. 
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 131,04 m² 
i budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.  
 
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś”, działka Nr 825 leży na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000 zł. 

09.04.2015 rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy 
położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej, obejmującej 
działkę Nr 2157/6 z mapy 10 o pow. 33 arów i 90m2. 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren,                                        
na którym położona jest działka Nr 2157/6 przeznaczony jest pod uprawy 
polowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000 zł. 

01.06.2015 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 
Nieruchomość objęta jest działkami NrNr 5140/4 i 3172/75 o łącznej pow. 
95 arów 50m2, a przeznaczona pod usługi komercyjne, 
w tym: handlu, gastronomii, rzemiosła, instytucji finansowych, 
ubezpieczeniowych i gospodarczych.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.800.000 netto.  

� Jako Wspólnik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w 
Strzelcach Op. Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015r. wyraziłem zgodę na zbycie 
przez PUKiM Sp. o.o. należącej do tej Spółki nieruchomości położonej w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Szpitalnej 3. 
Nieruchomość obejmuje: 
� prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o Nrnr 293/3, 298/2, 308/4 z mapy 2 

zabudowanych budynkami produkcyjno-magazynowymi z częścią administracyjną o 
pow. 0,5197ha; 

� prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o Nr 297/2, 297/3 z mapy 2 
zabudowanych budynkami magazynowymi o pow. 0,0813ha; 

� własność budynków posadowionych na ww. działkach.  
Nieruchomość była przez wiele lat przedmiotem dzierżawy przez długoletniego kontrahenta 
spółki. Aktualnie nieruchomość jest opróżniona, nie jest wykorzystywana dla potrzeb 
bieżącej działalności spółki. 
Składniki nieruchomości tworzą funkcjonalną całość, ogrodzoną, przyległą do drogi, co 
zwiększa możliwość sprzedaży. 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 
570.000,00 zł brutto, co odpowiada aktualnej wartości rynkowej nieruchomości.  
Przetarg odbędzie się 27 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.  
przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelcach Opolskich.  

GOSPODARKA LOKALOWA 



� Realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012-
2016”, w dniu 4 marca br. wydałem Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia 
czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. 
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem, ustalone zostały, jako obowiązujące od dnia 1 lipca 
2015r. następujące stawki czynszu: 
� stawka bazowa czynszu  za najem lokali mieszkalnych w wysokości 4,80 zł/1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu (wzrost o 30 gr). 
Stawka, o której mowa wyżej ulegać będzie  zmniejszeniu lub zwiększeniu zgodnie z 
tabelą nr 7 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

� stawka czynszu za najem lokali socjalnych w wysokości 1,49 zł/1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu. 

� Przygotowywana jest zmiana stawki czynszu za najem garaży stanowiących własność 
gminy. 
Zarządzeniem Nr 212/2009 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 października 2009r. 
w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem lokali użytkowych z zasobu gminy, 
ustalona została stawka czynszu za najem garaży w wys. 3,50 zł  za 1 m2 powierzchni.   
Stawka ta odpowiadała wysokości czynszu, jaki obowiązywał w 2009r. za najem gminnych 
lokali mieszkalnych.  Od tej pory stawka ta nie uległa zmianie. 
Maj ąc na uwadze powyższe, jak i zmianę od lipca 2015r. stawki czynszu za najem 
gminnych lokali mieszkalnych, która wyniesie 4,80 zł za 1 m2 powierzchni, stawka 
czynszu za najem garaży ustalona zostanie w takiej samej wysokości. 

PRZETARGI/ NEGOCJACJE NA NAJEM LOKALI U ŻYTKOWYCH  
20.03.2015 
 

Negocjacje w sprawie ustalenia warunków najmu lokalu użytkowego 
położonego przy Rynku 2 w Strzelcach Opolskich. 
Cena do negocjacji wynosi 18,00 zł + 23% VAT za m2 powierzchni 
użytkowej lokalu. 
Przedmiotem negocjacji jest lokal użytkowy w istniejącym stanie 
technicznym, składający się z 13 różnych pomieszczeń o łącznej 
powierzchni użytkowej 141,08 m2. Do lokalu przynależy piwnica  o 
powierzchni 85,90 m2, ze stawką czynszu 1,75 zł + 23% VAT, która nie jest 
przedmiotem negocjacji.  
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo – usługowa, 
niekoliduj ąca z funkcją mieszkaniową.  
Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż 
jednego najemcę, na najem lokalu w częściach niewydzielonych ze 
wspólnym korzystaniem z powierzchni nieużytkowej (komunikacja, w.c.). 

20.03.2015 
 

II przetarg  ustny  nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 
przy ul. Krakowskiej 24/1 w Strzelcach Opolskich 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy w istniejącym stanie 
technicznym, składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,00 
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 12,00 zł + 23% VAT. 

� Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na wykonanie na własny koszt remontów lokali 
mieszkalnych, w zamian za zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony: 



1) konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 13/7 w 
Strzelcach Op. (o powierzchni użytkowej 85,67 m2 w tym mieszkalnej 48,04 m2). 
     Na konkurs wpłynęło 5 ofert, spośród których Komisja Mieszkaniowa wybrała ofertę 
Państwa Iwony i Dariusza Blitek. 

2) konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego w budynku  
przy ul. Wolności 27/4  w Szymiszowie (lokal o powierzchni użytkowej 66,61 m2, w 
tym mieszkalnej 33,74 m2) 
     Na konkurs wpłynęły 2 oferty, spośród których Komisja Mieszkaniowa wybrała 
ofertę Państwa Malwiny i Piotra Olender. 

W konkursach mogły wziąć udział osoby, ubiegające się o przydział gminnego 
lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich  z dnia 27 lutego 2002r. o zasadach wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie 
oraz najemcy lokali komunalnych  mający trudne warunki mieszkaniowe. 

GOSPODARKA ODPADAMI 
� Powstający w Szymiszowie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

przekazany zostanie w zarząd Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich. 
(Ustawodawca wprowadził możliwość prowadzenia PSZOK-a bezpośrednio przez gminę 
lub przekazania zadania wybranemu operatorowi nie precyzując trybu jego wyboru). 
Za przekazaniem PSZOK w zarząd PUKiM sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich w trybie in 
house przemawia wiele czynników, w tym m.in.: 
� lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie 

(mimo iż  PSZOK usytuowany jest na wyodrębnionej działce, stanowi ścisłe powiązanie 
z pozostałym terenem składowiska) 

� koszty zarządów składowiskiem i PSZOK-iem; przekazanie zarządzania jednemu 
operatorowi daje możliwość efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych oraz może 
wpływać na zmniejszenie kosztów osobowych.  

Wyłonienie zarządcy w trybie przetargu nieograniczonego mogłoby spowodować 
konieczność ustanowienia służebności wybranych elementów PSZOK-a na rzecz 
składowiska. W przypadku wyłonienia innego operatora, spółka gminna mogłaby mieć 
istotne problemy z zarządzaniem częściami wspólnymi, mimo ustanowienia ich służebności. 

Wspólnie z mieszkańcami gminy zamierzamy wybrać nazwę dla powstającego 
PSZOK-a.  
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, przekazane do 
rozpropagowania za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot oraz 
opublikowane w lokalnych mediach.  
Wpłynęły już pierwsze propozycje nazwy PSZOK-a: „Strzelecki Ład”, „Strzelecki 
Porządek”, „Schludny Strzelec”, „Ekosystem”, „Ekostacja Szymiszów”. 
Serdecznie zapraszam mieszkańców do nadsyłania dalszych propozycji nazw, na które 
czekamy do dnia 31 marca.  
Więcej informacji na ww. temat dostępnych jest na stronie 
www.odpady.strzelceopolskie.pl. 

� Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi prowadzi kampanię 
informacyjn ą wśród osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni mieszkaniowej oraz 
mieszkańców wspólnot, którzy indywidualnie złożyli do urzędu deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



    W ramach kampanii, mieszkańcy informowani są, że ich deklaracje zostaną wyzerowane, 
natomiast deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają 
obowiązek złożyć: zarząd spółdzielni oraz zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.  

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
� Dnia 26 lutego 2015r. wszedł w życie „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, 
Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach 
Opolskich w dniu 28 stycznia 2015r. (Uchwała Nr V/20/2015). 

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 
11 lutego 2015 r. poz. 315. 

INICJATYWY GOSPODARCZE  
� W dniu 13 marca br. w Strzelcach Op. w Powiatowym Centrum Kultury 

zorganizowana została konferencja dot. wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w 
województwie opolskim.  
W trakcie konferencji  będącej kolejnym już spotkaniem powiatowym Marszałka 
Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, z samorządami i szefami firm lokalnych 
dyskutowano nt. możliwości wsparcia przedsiębiorczości, jakie stwarza Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.  
Z gminy Strzelce Op., udział w spotkaniu wzięło wielu radnych i pracowników urzędu. 
W trakcie swego wystąpienia zwróciłem m.in. uwagę na problem ze znalezieniem 
pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. W Strzelcach Opolskich powstaje wiele miejsc 
pracy, jednakże przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem pracowników z odpowiednim 
wykształceniem. 
Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski i Powiatowy Urząd Pracy. 

� W dniu 17 marca br., Kierownik Referatu Inicjatyw G ospodarczych i Promocji 
uczestniczył w konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy 
pracodawców ze szkołami”. 
Program konferencji obejmował m.in. takie zagadnienia jak: 
1. Możliwości zdobywania umiejętności zawodowych po zmianach wprowadzonych od 

01.09. 2012 roku. Rola pracodawców w kształceniu zawodowym. 
2. Płaszczyzny współpracy szkół i placówek z pracodawcami a system doradztwa 

zawodowego. 
3. Relacje między rynkiem pracy a kształceniem zawodowym. 
4. Oczekiwania pracodawców względem szkół zawodowych 
5. Oczekiwania dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących. 
Organizatorami konferencji, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury 
byli Opolski Kurator O światy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich. 

� W dniach 18-19 kwietnia br., na pl. Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbędą się 
„Strzeleckie Targi Wiosenne”. 

Wzorem lat ubiegłych podczas targów zaprezentują się firmy branży budowlanej, 
ogrodniczej, wyposażenia wnętrz i innych (do chwili obecnej wpłynęło kilkanaście 
zgłoszeń).Na targach przewidziana jest również promocja Regionalnych Inkubatorów 
Przedsiębiorczości.  
Targi odbędą się w godz.10.00 – 16.00 (o 2 godz. krócej niż w latach ubiegłych). 
Nagrody na konkursy zapewniają m.in. firma Kaufland, Adamietz, Coroplast.  



� W dniach 06 - 07 czerwca br. odbędą się Dni Ziemi Strzeleckiej.  
Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert na wyłączność prowadzenia 
w trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej: 
1. gastronomii, 
2. sprzedaży napojów, 
3. wesołego miasteczka. 
Istnieje możliwość złożenia oferty na połączone dwie lub trzy wyłączności. 
Jeżeli taka oferta będzie korzystniejsza niż suma najkorzystniejszych pojedynczych 
wyłączności, organizator zastrzega sobie prawo wybrania takiego właśnie rozwiązania.  
Szczegółowych informacji w sprawie udziela Referat Inicjatyw Gospodarczych i 
Promocji. 

Propozycja programu 
6 czerwca /sobota/ 

1500  

1530 

1630 

2000 

2130 

2300 - 100 

Korowód – Plac Myśliwca – Park Miejski 

Prezentacje artystyczne przedszkoli gminy Strzelce Op. 

Finał projektu – koncerty hip-hop 

Zespół reggae  

Gwiazda wieczoru zespół Strachy na Lachy 

Dyskoteka pod gwiazdami z DJ 

7 czerwca /niedziela/ 

1500 

 

1630 

1730 

2030 

2200 

Zespół Tańca „Klik” (SOK) 

Young Brass Elektro Band (SOK) 

Występ miasta partnerskiego „Pumpernickel und Co” Soest 

Biesiada show – Jacek Kawalec i zespół LooLa 

Gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra 

Pokaz ogni sztucznych 

W związku z coraz częstszym wykrywaniem przypadków wykorzystywania salonów gier 
zręcznościowych do prowadzenia nielegalnego hazardu, niezwłoczne zaleciłem podjęcie 
następujących działań:  

1) zewidencjonowanie na terenie gminy salonów gier zręcznościowych, obecnie wiemy 
o 12, ale może być więcej (żaden nie mieści się w lokalu gminnym), 

2) skierowanie zapytań do Izby Celnej, Policji i Prokuratury o skalę problemu hazardu 
w Strzelcach Opolskich, jakie akcje były podejmowane oraz jak widzą oni ewentualną 
współpracę z samorządem, 

3) przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego, planów nowelizacji i ewentualne 
zwrócenie się do parlamentarzystów z własnymi wnioskami w tej kwestii, 

4) sprawdzenie przestrzegania przez salony gier gminnej uchwały w sprawie ustalenia 
czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych, 



5) kontakt z właścicielami nieruchomości i uświadomienie im współodpowiedzialności 
karnej, gdyby w wynajętych przez nich lokalach zdarzył się proceder nielegalnego 
hazardu, 

6) przegląd gminnego prawa miejscowego, czy nie występują w nim zwolnienia  
i ulgi np. podatkowe oraz inne wsparcie, z którego mogliby skorzystać właściciele 
salonów gier; ewentualnie przygotowanie propozycji zmian tych przepisów; 
analogicznie przegląd programów pomocowych funkcjonujących w powiecie i 
województwie, 

7) zwrócenie się do inspekcji: pracy, handlowej, skarbowej, sanitarnej, budowlanej 
o informacje w sprawie przypadków i wyników kontroli salonów pod kątem 
przestrzegania przepisów specjalistycznych, 

8) zwrócenie się do policji w kwestii kontroli przebywania w salonach gier nieletnich 
w godzinach nocnych, 

9) przeanalizowanie umocowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień od hazardu, 

10) współpraca ze mediami, szkołami, kościołem itp. w sprawie działań profilaktycznych.  

Katalog działań jest otwarty.  

Sprawą zajmuje się referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji. 

KONTAKTY ZAGRANICZNE  
� W nawiązaniu do podanej podczas ostatniej sesji informacji nt. organizacji pomocy 

humanitarnej dla mieszkańców partnerskiego miasta Tyśmienica, pragnę 
poinformować, iż strzeleckie dary dotarły na Ukrainę, gdzie rozdzielane są  pomiędzy 
uchodźców ze wschodniej części Ukrainy. 
Pomoc materialna o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych przekazana została za 
pośrednictwem przebywającej w Strzelcach Op. w dniach 23-26 lutego delegacji z 
Tyśmienicy.  

 
 
Strzelecka akcja humanitarna odbiła się echem w mediach na całej Ukrainie. 
Kijowski „Głos Ukrainy” opisał naszą akcję w artykule „Polacy przekazali pomoc dla 
uchodźców na Przedkarpaciu”. 
O pomocy informowała regionalna rozgłośnia „Wieża FM” 
W gazecie „Frankowsk Times” ukazał się artykuł „Przesiedleńcy, którzy tymczasowo 
przebywają w Tyśmienicy, otrzymali pomoc”  
 
Serwis internetowy rejonu Tyśmienica na Ukrainie w ubiegłym tygodniu dwukrotnie 
opisywał pomoc otrzymaną ze Strzelec Opolskich. 
W artykule z 3 marca napisano m.in. 
„W ramach partnerstwa, przedstawiciele Strzelec Opolskich (Polska) zorganizowali pomoc 
humanitarną  dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. 
Umowa o partnerstwie między Gminą Strzelce Opolskie i Rejonem Tyśmienicy została 
podpisana w 2002 roku. Od tego czasu współpraca pomiędzy przyjaciółmi bardzo się 
umocniła. 
Inicjatorami pomocy ukraińskiemu narodowi byli nasi polscy przyjaciele: Burmistrz Strzelec 
Opolskich Tadeusz Goc i jego zastępca - Józef Kampa (...)Do zbiórki pieniędzy i rzeczy 
włączyli się przedstawiciele władzy lokalnej, przedsiębiorcy i zwykli mieszkańcy. (...) 



Delegaci z Tyśmienicy zostali zaproszeni na Sesję Rady Miejskiej Strzelce Opolskie, podczas 
której podziękowali swoim partnerom z Polski za udzieloną pomoc.  
W przemówieniu do Radnych Rady Miejskiej Ruslan Farmus powiedział, że prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie. Na naszych polskich partnerów zawsze mogliśmy liczyć, są 
dla nas prawdziwymi przyjaciółmi.” 
Dzień później, 4 marca, serwis donosi: „Artykuły spożywcze, słodycze, chemia gospodarcza, 
nowe ubrania i buty, dzisiaj, 4 marca, otrzymali przesiedleńcy z tymczasowo okupowanych 
terytoriów. Ogółem w rejonie Tyśmienicy oficjalnie zarejestrowano 126 osób, w tym 39 
dzieci. Uchodźcy mogą otrzymać pomoc zwracając się do Koordynacyjnego Sztabu Pomocy 
Uczestnikom Walki Antyterrorystycznej (ATO) i do Rejonowego Centrum Pomocy Socjalnej 
dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży. (...) 
Polscy przyjaciele już wcześniej udzielili pomocy humanitarnej dla mieszkańców podczas 
powodzi w 2008 r. I tym razem nie zostali obojętni na tragedię Ukrainy. 
Wśród listy darów znajdują się m.in.: agregaty prądotwórcze, leki, ciepłe ubrania, buty, 
śpiwory, karimaty, płaszcze przeciwdeszczowe, chemia gospodarcza, żywność.”  

ZARZ ĄDZANIE KRYZYSOWE  
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych: 

� wysłane zostały wezwania do wstawiennictwa przed Komisją Lekarską w ramach 
tzw. kwalifikacji wojskowej, która przeprowadzona zostanie w terminie od 26 marca 
do 08 kwietnia br. 
Wezwaniu podlega 171 osób rocznika podstawowego (1996) oraz 37 roczniki starsze 
(1991-95)  

� 13 marca br. w remizie OSP Sucha odbyły się Miejsko-Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  
Na zaproszenie organizatorów, w tegorocznych eliminacjach miejsko-gminnych, 
uczestniczyli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Grodzisku, Publicznego 
Gimnazjum w Szymiszowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących (PG z Oddziałami 
Dwujęzycznymi), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jak również 
młodzież z OSP Grodzisko i OSP Szymiszów. 
Laureaci (zdobywcy miejsc 1-3) z poszczególnych grup wiekowych, reprezentować 
będą Gminę Strzelce Opolskie podczas Eliminacji Powiatowych OTWP, które odbędą 
się jutro -   19 marca 2015r. w  Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

ROLNICTWO 
� Kontynuowane są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach Gminy Strzelce 

Opolskie. W okresie międzysesyjnym zebrania takie odbyły się w ośmiu sołectwach. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów, wybrano sołtysa Ligoty Dolnej, która od kilku już 
lat funkcjonowała bez sołtysa. Nowego sołtysa ma również Płużnica Wielka, w przypadku 
której dotychczasowy sołtys zrezygnował z kandydowania.  
W przypadku pozostałych sołectw, urzędujący w poprzedniej kadencji sołtysi kandydowali 
po raz kolejny i uzyskali poparcie swoich mieszkańców. 

DATA SOŁECTWO/ WYNIKI WYBORÓW 
27.02.2015 SUCHE ŁANY 

Sołtys: Arnold Kozioł 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Jolanta Jokiel 
 

02.03.2015 LIGOTA DOLNA 
Sołtys: Iwona Lorek 
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Bogumił Klama 

04.03.2015 BŁOTNICA STRZELECKA 



Sołtys: Janina Stroczyk-Tarlinska 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Elżbieta Geisler 
 

06.03.2015 NIWKI 
Sołtys: Reinhard Jokiel 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Monika Brzytwa 
 

10.03.2015 SZCZEPANEK 
Sołtys: Agnieszka Knopik 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Elżbieta Krawiec 
 

12.03.2015 SZYMISZÓW-OSIEDLE 
Sołtys: Henryk Skowronek 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Brygida Ploch 
 

13.03.2015 OSIEK 
Sołtys: Irena Jackowska  
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Ryszard Chmiel 
 

17.03.2015 KALINOWICE  
Sołtys: Edyta Skrzypczyk 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Amelia Woźniak 
 

OŚWIATA 
� Sukcesy sportowe osiąga strzelecka młodzież.  

3 marca 2015 roku w Głubczycach odbył się finał wojewódzki zespołów szkolnych 
w badmintonie.  
Uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 zajęły trzecie miejsce w 
województwie, zdobywając brązowy medal (jest to ich kolejny medal wojewódzki w 
badmintonie, wcześniej zdobyły złoty). 

6 marca 2015 roku drużyna siatkarzy z Publicznego Gimnazjum Nr 2 wraz z 
trenerem A. Januszkiewiczem pojechała do Głuchołaz, na mecz rozgrywany w 
półfinale Wojewódzkiej Piłce Siatkowej "Gimnazjada".  
Pokonali, z dużą przewagą w poszczególnych setach, drużyny z Głuchołaz (2:0) i 
Kędzierzyna- Koźla (2:0). 

� Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego o Odnawialnych Źródłach Energii.  
Szkoła jest jedną z dziesięciu szkół Opolszczyzny, które zakwalifikowały się do 
konkursu.  
W ramach swojego konkursowego zadania, uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody i 
zajęć technicznych, przygotowali makietę przedstawiającą wykorzystanie promieni 
słonecznych  oraz wiatru do wytwarzania energii.  Na makiecie znalazła się też wytwórnia 
biogazu. 
26 marca br. odbędzie się konferencja podsumowująca i ogłoszone zostaną oficjalne 
wyniki konkursu. 

� Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach było organizatorem konkursu plastycznego 
„Dbaj ąc o Środowisko naturalne wybierajmy pojazdy ekologiczne”. 
 
Na konkurs, wpłynęły 52 prace.  
Najwyższe miejsca uzyskały Przedszkola:  



- PP w Rozmierce i  jego oddział w Suchej,  
- PP nr 5 i 9 w Strzelcach Opolskich,  
- PP w Kadłubie - Oddział w Grodzisku. 

SPRAWY RÓŻNE 
Z dniem 1 marca weszły w życie nowe przepisy dot. dowodów osobistych, ewidencji 

ludności i rejestracji stanu cywilnego.  
Ważniejsze ze zmian to: 
� możliwość ślubu poza urzędem  

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego 
(USC). Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu.  
Musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii          oraz 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do 
kierownika USC. 

� nowy wzór dowodu osobistego,  
Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument 
tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni: 
• zabezpieczenia przed sfałszowaniem, 
• informacja o polskim obywatelstwie, 
• opisy pól będą również w języku angielskim; 
• istotna zmiana to inna niż dotychczas fotografia wymagana do dowodu  
   osobistego.  
Na dowodzie nie będzie już: 
• informacji o kolorze oczu i wzroście, 
• skanu podpisu posiadacza, 
• adresu zameldowania. 
Dotychczasowe dokumenty będą ważne do końca terminu określonego  
na dowodzie. 

� możliwość nadania imiona obcego pochodzenia,  
Będzie możliwe również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. 
Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa 
imiona. 
Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania 
przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC. 

� możliwość złożenia wniosku o akty stanu cywilnego i dowody osobiste  
w dowolnym urzędzie.  
Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania 
nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy 
związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy 
w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. 

INNE WYDARZENIA  
28.02.2015 III Mistrzostwa Gminy Strzelce Opolskie w Narciarstwie                              

Alpejskim i Snowbordzie o Puchar Burmistrza (Jurgów) 
W zawodach wzięło udział 67 zawodników w różnych grupach 
wiekowych.  
Szczegółowa informacja nt. zawodów dostępna jest na stronie internetowej 
www.strzelceopolskie.pl’ 

03.03.2015 XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej dla uczniów (Zespół 
Niepublicznych Szkół Specjalnych w Strzelcach Op.) 
Impreza zorganizowana została pod patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich  



03.03.2015  Spotkanie dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe 
i gimnazja dot. „Zasad przyznawania dotacji MEN i oferty GWO” na rok 
2015/2016 (Centrum Konferencyjno-Bankietowe Rezydent w Strzelcach 
Op.) 

5-6.03.2015 Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego (Poznań) 

06.03.2015 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Strzeleckie 
Stowarzyszenie Seniorów (Restauracja ALTER EGO w Strzelcach 
Opolskich) 

07.03.2015 Szkolenie „Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy” 
(Kamień Śląski).  

10.03.2015 Konferencja Zarządu Województwa Opolskiego „Współdziałanie 
międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” 
(Opole, Opolski Urząd Wojewódzki)  

11.03.2015 Dzień Sołtysa – przekazanie życzeń i podziękowań sołtysom Gminy 
Strzelce Opolskie  

11.03.2015 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Strzelcach Opolskich  

11.03.2015 Debata dot. Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Radiu DOXA. 

11-12.03. 
2015 

Edukacja Przyszłości - Ogólnopolska Konferencja Samorządu i 
Oświaty (Warszawa) 
W tym roku konferencja przebiegała pod hasłem „Szkoła Kreatywna, 
Otwarta, Bezpieczna, Efektywna”.   
W trakcie konferencji: 
� samorządowcy dyskutowali o tym, jak sprostać  z jednej strony coraz 

większym wymaganiom, ze strony lokalnego środowiska, wyższej 
jakości kształcenia i wychowania, presji rodziców i walce o ucznia, a z 
drugiej strony ciągle niewystarczającym środkom finansowym z 
budżetu państwa.  

� rozmawiano o  tym, czy i jak ograniczać wydatki JST na oświatę bez 
szkody dla jakości nauczania oraz jak opracować skuteczną strategię 
rozwoju edukacji na terenie JST.  

� przedstawiono kompleksowy raport o stanie cyfryzacji polskich szkół.  
� podsumowano  rok szkolnictwa zawodowego  

12.03.2015 Spotkanie organizowane przez Wojewodę Opolskiego dot. organizacji 
festynów wiejskich. 
Spotkanie skierowane było dla wiejskich liderów. 

13.03.2015 IX Ogólnopolski Turniej „Strzelca” Piłki Siatkowej (Hala Sportowa 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich) 

14-15.03. 
2015 

Międzynarodowy Turniej Karate XXI Rada Regentów 2015 (Zawadzkie, 
Hala GOSiT) 



14.03.2015 Gala PERŁA ROKU 2015 (Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach 
Opolskich)  

17.03.2015 XXV Opolskie Dni Elektryki (Opole, Politechnika Opolska)  

18.03.2015 Konferencja Inauguracyjna Krajowego Koordynatora Porozumienia 
Burmistrzów  „Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej 
energii” (Warszawa, siedziba Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) 
 

18-19.03. 
2015 

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi „Polityka senioralna 
w małych i średnich gminach” (Gogolin) 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 

19.03.2015 Spotkanie wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Strzelcach Opolskich  

20.03.2015 Spotkanie dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).  
Program spotkania przewiduje przedstawienie informacji nt. działań 
PROW 2014-2020, za których realizację odpowiedzialny będzie Samorząd 
Województwa Opolskiego tj. Scalanie gruntów, Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER. 

20.03.2015 Posiedzenie Kapituły XVII edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej  

21.03.2015 Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)  

24.03.2015 Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych „EMILE 
2015” (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki)  

28.03.2015 Gala Lauri 2015 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich) 

31.03.2015 Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe pn. „Diagnoza i analiza obszaru 
Stowarzyszenia Krainy św. Anny w trzech płaszczyznach w oparciu o 
zastany materiał osiągnięty przy wdrażaniu Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny (Ratusz, sala Rady Miejskiej)  
Celem spotkania jest weryfikacja potencjału w zakresie rozwoju obszaru 
Stowarzyszenia Krainy św. Anny dla obszaru Gminy Strzelce Opolskie 
oraz obszaru Gminy Jemielnica i Gminy Izbicko.  

KULTURA  
28.02.2015 

 

Strzeleckie Wieczory Teatralne: Antoni Czechow – „Niedźwiedź 2. 
Krotochwile w aktach Oświadczyny” w wykonaniu Teatru Ekostudio (sala 
widowiskowa SOK) 



4.03.2015 

 

Kino Orange 
5 seansów: Asterix i Obelisk, Osiedle Bogów „Ida”, „Ziarno Prawdy”, „Disco 
Polo”, „Pięćdziesiąt Twarzy Greja” . 
(sala widowiskowa SOK) 

6.03.2015 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  –  Eliminacje Miejsko-Gminne 
(sala widowiskowa SOK) 

7.03.2015 Wernisaż wystawy malarstwa „Ksi ęga Traw” Macieja Ossiana  
Kozakiewicz (galeria SOK)  

7.03.2015 Kabaret „Hrabi” w programie „Gdy powiesz: TAK”  
(sala widowiskowa SOK) 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

19.03.2015 

 

Otwarcie Kawiarni artystyczno - literackiej SOK .  
Uroczystości otwarcia towarzyszyć będzie wernisaż  prac plastycznych 
Adama Michalika i wieczór z Andrzejem Poniedzielskim (Kawiarnia C@FE 
KULTURA SOK) 

22.03.2015 

 

Otwarty konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych „KROSZO NKI 2015” 
(impreza pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich) oraz Kiermasz 
wiosenno – świąteczny (sala nr 2, hol SOK) 

22.03.2015 Spektakl dla dzieci pt. „Magiczny Ołówek” w wykonaniu Teatru „Duet”  
(sala widowiskowa SOK) 

� Kontynuowane są spotkania w ramach Klubu Aktywnego Seniora.  
W każdy wtorek miesiąca organizowane są spotkania w ramach Klubu Aktywnego 
Seniora, natomiast w każdy czwartek odbywa się gimnastyka członków Klubu 
Aktywnego Seniora.  

� Za sprawą udziału w konkursie „Tablety w Twojej bibliotece”,  Biblioteka 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury - czytelnia dla dorosłych pozyskała cztery tablety 
(Tablety Apple iPad Air 16GB).  
Tablety już dostępne dla czytelników i użytkowników biblioteki .  
Mam nadzieję, że nowy sprzęt pomoże mieszkańcom uczyć się, tworzyć multimedialne 
treści i dzielić nimi z innymi.  
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. 
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – 
przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i 
Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności.  
Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten 
cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Projektu 
„Tablety w Twojej bibliotece” jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, 
wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, 
które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku 
bibliotek publicznych, jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi 
globalnymi trendami. 


