
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(25 maja – 29 czerwca 2022 r.) 
FINANSE 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydanych zostało 9 Zarządzeń 
finansowych: 

1) Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy 
Strzelce Opolskie na rok 2022. 
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr LII/423/2022 Rady  Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającej Uchwałę 
nr  XLVI/381/2021 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 22  grudnia 2021 
r. w sprawie uchwały budżetowej   Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 
Zarządzenie obejmuje:  

✓ zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2022, 
ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2022 Burmistrza Strzelec  Opolskich z dnia 
3 stycznia 2022 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 2022. 

2) Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł, co 
stanowi konsekwencję podpisania przez Gminę Strzelce Opolskie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowy o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”. 

3) Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 17  czerwca 
2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze  zmianą dotacji 
celowych. 
 

KWOTA 
DOTACJI 

PRZEZNACZENIE 

197.147,44 środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 
szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

4.123,71 środki na realizację przez gminy wypłat jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami 
obsługi, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 



4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”. 

201.271,15 OGÓŁEM 

4) Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 
2022 rok. 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 
131.211,00 zł.  
Przesunięcia w tym zakresie dokonane zostały na wniosek dyrektorów/kierownika 
gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego, Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach 
Opolskich. 

Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą działalnością, niezbędne były 
dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań ww. jednostek. 

➢ Pięć z wydanych w ostatnim czasie Zarządzeń dotyczy zmiany  budżetu gminy 
na 2022 rok: 
✓ Zarządzenie Nr 116/2022 z dnia 27 maja 2022 r.   
✓ Zarządzenie Nr 117/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.  
✓ Zarządzenie Nr 118/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.  
✓ Zarządzenie Nr 127/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.  
✓ Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.  

Skutkiem wydanych Zarządzeń jest zwiększenie budżetu gminy o łączną 
kwotę 1.039.812,84 zł  

Ww. kwota to środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na 
realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

W dniu 27 maja 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza 
Strzelec Opolskich w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury. 

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem: 

➢ zatwierdzone zostało roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok, 
 

➢ stratę z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury (283.849,79 zł) pokrywa 
się w całości z funduszu rezerwowego instytucji kultury oraz funduszu 
podstawowego jednostki.  

ROZWÓJ GMINY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

06.05.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie 



Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady 
komunalne, zlokalizowanych w gminie  
Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie 
zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy:  

1. Naprzód Sp. z o. o., Rydułtowy, 16 050 074,40 zł, 
2. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 

Częstochowa, 19 155 140,00 zł,  
3. REMONDIS Opole Sp. z o. o., Opole, 17 928 796,94 zł.  
Najkorzystniejszą ofertę złożyła „Naprzód” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 
16 050 074,40 zł (cena obliczona   na podstawie cen jednostkowych). 

Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 30 maja podpisana 
została umowa z wybranym wykonawcą. 

17.06.2022 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. 
W postępowaniu uczestniczą 2 firmy: 
1. Kapibara Sp. z o. o. Sp. k., Knurów, 3 918 769,86 zł; 
2. Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie, 4 945 429,23 zł.  
Procedura w realizacji. 

28.06.2022 
 
 

Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku odbiorcom końcowym 
XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. 
    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2023 roku odbiorcom 
końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 357 
odbiorcom końcowym w okresie nie dłuższym niż                                     
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w ilości zgodnej                                     
z rzeczywistym zapotrzebowaniem. 
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5598, natomiast 
łączne prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną 
dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 64 GWh, 
przy sumarycznej mocy umownej wynoszącej ok. 194 MW. 
O udzielenie zamówienia publicznego ubiega się 6 firm: 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
Cena oferty 
Brutto (zł) 



1) Entrade Sp. z o. o., Jawczyce 132 060 412,00 

2) Elektra S.A., Warszawa 98 632 374,41 

3) Tauron Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków 102 942 369,11 

4) ONE S.A., Warszawa 92 261 383,73 

5) Energa-Obrót S.A., Gdańsk 102 958 355,76 

6) Respect Energy S.A., Warszawa 99 887 644,37 

 

Procedura w realizacji.  

➢ Dnia 15 czerwca 2022 r. udzielona została Promesa Wstępna na kwotę 
10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Inwestycji  
pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej                     
i Sportu w Strzelcach Op.”.  

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 2. 

 
Inwestycja planowana do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje modernizację basenu odkrytego – modernizację wszystkich niecek, 
wykonanie wodnego placu zabaw ze zjeżdżalnią oraz boisk                      i placu 
zabaw na terenie wokół basenów. 

Technologia podgrzewania i uzdatniania wody oparta będzie o energię 
odnawialną. 

INWESTYCJE 

ZADANIA W REALIZACJI 

• „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. 

• „Wiaty przystankowe – zakup i montaż wiat w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 
i w Strzelcach Opolskich na Os. Piastów Śląskich”.  Wykonawcą zadania jest 
firma PHU BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. Wartość zadania wynosi 29 950 
zł brutto.  
Zakres robót obejmuje zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przeszklonych 
oraz wykonanie podłoża pod wiatami z kostki betonowej. 

• „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.  

Zrealizowano II etap realizacji zadania: 
- weryfikację stref skanalizowanych i nieskanalizowanych, 
- identyfikację powiązania wylotów i sieci (topologia sieci) w oparciu                         

o dostępne dane i rozmowy z Zamawiającym, 



- wskazanie dalszych działań w jednostkach odwodnieniowych 
w zależności od zidentyfikowanych problemów (np. miejsca 
z niewystarczającą informacją – do inwentaryzacji), 

- niespójności danych, obszary do skanalizowania, kierunki odwodnienia 
itd. 

Trwa analiza raportu z wykonanych prac. 

• \Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin 

lekkoatletycznych oraz budowa oświetlenia treningowego (ul. Strzelców 
Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie)”. 
Wykonawcą dokumentacji technicznej jest Pracownia Projektowa IMPULS Dariusz 
Zniszczoł z Żor.  
Umowna wartość zadania wynosi 77 490 zł.  
Otrzymano pozwolenie na budowę zaplecza stadionu oraz przygotowano 
projekty techniczne zadania wraz z kosztorysami i specyfikacjami. Trwa 
przygotowanie procedury przetargowej. 

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szczepanek”-  

− Oświetlenie ul. Leśnej i Podleśnej – uzyskano pozwolenie na budowę, 
wszczęto postępowanie podprzetargowe na realizację zadania,  

− Zaprojektowanie rozbudowy oświetlenia w ul. Knapika – ulica boczna 
(dojazd do posesji 13 i 13a).  
Zadanie realizowane jest przez Biuro Inżynierskie Marcina Smardza z Opola. 
Wartość zadania: 4 551,00 zł. 

• „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Bocznicowej  - Program "Twoje M" - etap II (budynek nr 1 i 2) – 
wykonawcą zadania jest Konsorcjum:  

1. INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek,  
2. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek 
(ul. Młyńska 10; 47-208 Pokrzywnica). 

Wartość zadania wynosi: 

− 8 991 000,00 zł – budynek nr 1 

− 10 000 000,00 zł – budynek nr 2. 
Wykonano podkłady pod fundamenty oraz izolacje przeciwwilgociowe ław 
fundamentowych.  
Przygotowano większość zbrojenia fundamentów, które są układane 
w przygotowanych szalunkach. 

• „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy 
ulicy Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich”. 
    Przeprowadzono 5 postępowań podprzetargowych na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji technicznej dla tego zadania.  
Ostatecznie złożono jedną ofertę na kwotę 36 900,00 zł.  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz 
z Tychów. 

• „Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – zadanie zrealizuje Pracownia 
Projektowo Konstrukcyjno-Inżynieryjna Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. Wartość 
dokumentacji projektowej została określona na 85 997,00 zł.  
Zakres rzeczowy planowany do objęcia opracowaniem: 

1) ul. Pogodna – na całej długości, 



2) ul. Polna – na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską do 
skrzyżowania z ul. Pogodną. 

• „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi do 70 000 złotych.  
Wykonawcą zadania, w ramach którego usuwane będą uszkodzenia występujące 
na gminnych chodnikach jest firma FUH „KARO” Roman Mrowiec z Kadłubca. 

• „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – wykonawcą zadania 
jest firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 480 000 złotych. 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia” – umowna 
wartość dostarczonego materiału wynosi do 140 000 złotych. Zadanie wykonuje 
firma P.H.U. BEN-BUD Beniamin Hurek z Suchej. 

• „Remonty dróg wewnętrznych” – zadanie obejmuje remont dróg wewnętrznych 
na terenie gminy Strzelce Opolskie.  
Umowna wartość zadania wynosi do 50 000 zł, a wykonawcą robót jest firma 
„RAFALIN” Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Blachowni. 

• „Przebudowa i rozbudowa ulicy Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. Kadłub” 
– dokumentację projektową opracowuje Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” 
Agnieszka Niedźwiedź.  
Wartość zadania wynosi 9 163,00 zł. 

• „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wartość zadania wynosi do 55 000 
złotych. 
Wykonawcą zadania, w ramach którego realizowane jest oznakowanie pionowe 
dróg gminnych jest Zakład Remontowo Budowlany Artur Jureczko, ul. Dobisa 5, 47-
133 Jemielnica. 

• „Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych” – wykonawcą zadania jest 
P.H.U. BEN-BUD Hurek Beniamin z siedzibą w Suchej.  
Wartość zadania została ustalona na kwotę 66 000 zł. 

• „Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich” – wykonawcą zadania jest PPHU 
„MAXDROGI” z siedzibą w Bielsku-Białej za kwotę 13 407,00 zł. 

• „Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej w Gminie Strzelce Opolskie” – 
wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany Artur Jureczko z siedzibą 
w Jemielnicy za kwotę 17 662,80 zł. 

• „Eksploatacja oświetlenia będącego na stanie gminy Strzelce Opolskie” – 
zadanie realizuje Zakład Elektro-Instalacyjny Siwiec-Kokoszka S.C. ze Strzelec 
Opolskich.  
W ramach zadania w miarę występujących potrzeb naprawiane będą punkty 
świetlne będące własnością Gminy Strzelce Opolskie. 
„Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej” – wartość 
zadania wynosi do 49 733,55 złotych.  
Wykonawcą robót jest firma  P.H.U. „BEN-BUD” Beniamin Hurek z siedzibą 
w Suchej. 

• „Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej w Rozmierce” – 
wykonawcą zadania realizowanego w ramach środków finansowych pochodzących 
z Funduszu Sołeckiego w wysokości 32 500 złotych jest P.H.U. „BEN-BUD” 
Beniamin Hurek.  

• „Oświetlenie skrzyżowania ulicy Ferta z ul. Stokrotkową w Strzelcach 
Opolskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawcą 
zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z Szymiszowa. 
Umowna wartość zadania wynosi 4 400,00 zł. 



• „Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ulicami Leśna 
i Wiejska w Ligocie Górnej” – w ramach zadania realizowanego z funduszu 
sołeckiego opracowywana jest dokumentacja projektowa. 
Wykonawcą tego zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra 
z Szymiszowa.  Umowna wartość zadania wynosi 4 200,00 zł. 

• „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Olszowskiej 
w Warmątowicach” – w ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego 
opracowywana jest dokumentacja projektowa.  
Wykonawcą tego zadania jest Zakład Usług Inwestycyjnych Mirosław Kostyra z 
Szymiszowa. Umowna wartość zadania wynosi 4 200,00 zł brutto. 

ZADANIA ZAKOŃCZONE 

• „Utwardzenie drogi w kierunku „Choleraberg” – w ramach zadania 
przedłużona została ul. Polna w Kadłubie.  
Umowna wartość zadania wynosiła 37 500 złotych (środki finansowe z Funduszu 
Sołeckiego). 
Swój udział w realizacji zadania miało również sołectwo Kadłub, które 
wygospodarowało na ten cel dodatkowo 11 000 złotych.   
Wykonawcą robót była firma SANABUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie 
– Koźlu.  
Długość wykonanego odcinka 165,90 mb (515m2). 

• „Minimalizacja negatywnych skutków pandemii Covid-19, poprzez poprawę 
kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie dzięki 
wzbogaceniu oferty sportowo-rekreacyjnej CRWiS w Strzelcach Opolskich:  
przebudowa zaplecza gastronomicznego na saunarium z atrakcjami wodnymi 
– opracowanie dokumentacji technicznej”. 
Wykonawcą zadania była firma AF Projekt z Gliwic.  
Wartość zadania wyniosła 41 820,00 zł.  
Opracowano projekt architektoniczno-budowlany, otrzymano pozwolenie na 
budowę, trwa analiza projektów branżowych i technologicznych pod kątem 
przygotowania do przetargu. 

• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – 
przygotowanie obiektu do sezonu” – wykonawcą robót była Firma 
Remontowo-Budowlana Tomasz Ploch z Jemielnicy.  
Umowna wartość zadania została ustalona na 59 901,00zł brutto.  
Zakres robót obejmował m.in. naprawę ścian i posadzek basenowych, stopni, 
drabinek metalowych, malowanie niecek basenowych oraz drobne naprawy 
chodników i montaż sanitariatów. 

• „Oznakowanie poziome dróg gminnych” – wykonawcą zadania była firma 
ReZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu za kwotę 65 000 zł. 

• Ponadto w czerwcu, Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji przygotował: 

− 27 decyzje na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie i lokalizację urządzeń w 
drogach publicznych, 

− 4 umowy zezwalające na wykonanie prac w drogach wewnętrznych, 

− przeanalizował i rozliczył około 50 faktur z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii 
elektrycznej. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: 

TERMIN 
 

PRZEDMIOT PRZETARGU 



30.06.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Okrężnej, 
obejmującej działkę nr 4423/1 z mapy 21 o pow. 0,0509ha. 
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie Nowej Wsi”, ww. 
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000zł netto  
(+23% VAT). 

04.07.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Dziewkowicach przy ul. Szkolnej 
stanowiącej działkę nr 536/4 z mapy 4 o pow. 0,0262ha. 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice”, 
działka nr 536/4 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi podstawowe i usługi 
turystyki uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub 
występujące samodzielnie. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000zł netto  
(+23% VAT). 

13.07.2022 I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej 
nieruchomości położonej w Błotnicy Strzeleckiej 
przy  ul.  Dworcowej 7.  
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca 
zabudowaną działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha. 
Zabudowania nieruchomości stanowią:  

1) budynek pałacowy  
2) park w zespole pałacowo –folwarcznym oraz ogrodzenie  
3) dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych,  
4) budynek mieszkalny z garażem  
5) grobowiec  
6) scena betonowa.  
W budynku pałacu znajdują się ruchome przedmioty, które 
wyróżniają się walorami historycznymi i podlegają również 
sprzedaży (obraz olejny na desce, portret epitafijny J.A. Posa-
dowskiego, XIX w. oraz magiel ręczny, drewniany, skrzyniowy, 
Niemcy, lata 20/30 XX w.) 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospoda-rowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, 
działka Nr 281/1 znajduje się na terenie zieleni urządzonej 
z usługami.  
Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej i w przeważającej części stanowi park  
w zespole pałacowo-folwarczym wraz z ogrodzeniem wpisany do 
rejestru zabytków.  
Właściciel nieruchomości ma obowiązek uzgadniania  
z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych  
w budynku oraz w parku. 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                  
o gospodarce nieruchomościami, cena sprzedaży uzyskana               
w przetargu dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
Województwa Opolskiego, podlega obniżeniu o 50%.  

14.07.2022 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
działki gminnej nr 58/2 z mapy 1 o pow. 8,5493ha, położonej 
w Brzezinie. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina, działka nr 
58/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P-5 – teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000.000 zł netto 
(+23%VAT). 
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej 
wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT  
w stawce 23%. 

18.07.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2. 
Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość oznaczona działką nr 
112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha, zabudowana budynkiem 
mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 258,32m², wpisanym do 
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz budynkiem gospodarczym. 
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową użyczenia. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 112/1 
oznaczony jest jako teren zabudowy usługowej (usługi 
komercyjne i bytowe). 
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o 
podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł brutto.  

01.09.2022 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 26. 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca 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 działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się                        
w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów 
zabytkowych.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, 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 wynosi 1.200.000 zł. 
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług.  
Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi                               
z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.  

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

27.06.2022 IV przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Strzelcach Opolskich przy  Rynku 1 (lokal, 
w którym wcześniej mieścił się sklep monopolowy  CORTES) 
Przedmiot przetargu stanowił lokal użytkowy o ogólnej powierzchni 
użytkowej 65,64 m2, w tym pomieszczenie socjalne o pow. 9,65 m2 
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-
usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową, 
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej lokalu wynosiła 20 zł + 23% VAT. 
W przetargu uczestniczyło 3 oferentów: 

- Pan Oleksii Ilchenko prowadzący działalność pod nazwą Kozak 
Olek Sp. z o.o., zam. w Opolu, 

- Pan Stanisław Foryt, zam. w Strzelcach Op., 
- Pan Jerzy Pordzik Przedsiębiorstwo „PORJOT,  
z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 22. 
W wyniku przeprowadzonej licytacji, za najemcę lokalu uznany 
został  p. Jerzy Pordzik - Przedsiębiorstwo PORJOT z miesięczną 
stawką czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości 47,00 
zł/m2 + 23% VAT. 

14.07.2022 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
położonego w Strzelcach Opolskich przy Rynku 14 (lokal, w 
których dotychczas mieścił się sklep kosmetyczny ASTOR).  
Przetarg dotyczy lokalu o ogólnej powierzchni użytkowej 165,36 
m2,  z przynależną piwnicą o pow. 35,23 m2 .  
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-
usługowa niekolidująca z funkcją mieszkaniową,                               
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej.  
Najemca lokalu zobowiązany będzie do umożliwienia osobom 
uprawnionym w godzinach otwarcia lokalu, dostępu                            
do bankomatu znajdującego się w odrębnie wydzielonym 
pomieszczeniu, a urządzonego przez Santander Bank Polska S.A.  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 
użytkowej lokalu wynosi 25 zł + 23% VAT. 

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
REALIZACJA ZADAŃ W SOŁECTWACH  

W sołectwach Gminy Strzelce Opolskie trwa realizacja zadań w ramach 
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej: 



- budowa wiaty w sołectwie Grodzisko (SBO) 
Wyłoniono dostawcę materiałów budowlanych. Przewiduje się wykonanie 
znacznej część prac przez samych mieszkańców.  

- zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby sołectwa Kalinów (MIS) 
- realizowany jest montaż ogrodzenia w sołectwie Dziewkowice (MIS) 

W ostatnim czasie w wielu sołectwach odbyły się festyny i spotkania 
integracyjne. Imprezy zorganizowały sołectwa Adamowice, Niwki, Rozmierka, 
Kalinowice, Osiek, Nowa Wieś, Mokre Łany, Płużnica Wielka  i Rozmierz.  
W sołectwach również intensywnie realizowane są prace pielęgnacyjne - 
koszenie terenów zielonych oraz prace związane  z poprawą estetyki wsi.  
OBCHODY 25-LECIA ODNOWY WSI OPOLSKIEJ 

W ramach obchodów, w dniach 2-3 czerwca w Gogolinie odbyła się 
Konferencja pn. „25 lat polskiej odnowy wsi – dorobek i wyzwania”.  

Podczas konferencji poruszona została tematyka odnowy wsi, zarówno 
w  świetle historycznym, jak też perspektyw jej rozwoju, podsumowano również 
osiągnięcia opolskich grup Odnowy Wsi. 

Jednym z największych sukcesów Odnowy Wsi Opolskiej jest jej rozpowszechnienie 
na całą Polskę,  dlatego też w konferencji uczestniczyli przedstawiciele prawie 
wszystkich województw.  
Uczestnicy obchodów mieli również możliwość poznania opolskich gmin 
i sołectw, wybierając trasę studyjną po najlepszych przykładach odnowy wsi.  
W celu prezentacji osiągnięć odnowy wsi w gminie Strzelce Opolskie, 
zorganizowany został wyjazd studyjny do Grodziska i Kadłuba.  
Nasze sołectwa zaprezentowały się wspaniale, za co należą im się 
podziękowania i gratulacje.  

Podczas konferencji wystawione zostało stanowisko promocyjno-
informacyjne Gminy Strzelce Opolskie. Prezentowane były materiały promocyjne 
dotyczące 10 naszych sołectw uczestniczących w Odnowie Wsi oraz grafika 
promocyjna. 

Warto nadmienić, iż z gminy Strzelce Opolskie w Odnowie Wsi 
uczestniczy 10 sołectw, z których największą aktywnością wykazują się 4 tj. 
Kadłub Wieś, Grodzisko, Rozmierka i Rozmierz. 

Konferencja była jednym z elementów obchodów 25 lat odnowy wsi. 
Przed nami jeszcze konkursy „Najpiękniejsza wieś” oraz gala 
podsumowująca. 

PROGRAMY DOTACYJNE 
✓ „CZYSTE POWIETRZE” 

Dobiega końca realizacja porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia Punktu konsultacyjno-
informacyjnego.  
Działalność punktu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
czego dowodem jest złożenie blisko 100 wniosków na dotację naszych 
mieszkańców.  
Udzielono ponad 1000 porad w kontakcie telefonicznym lub bezpośrednim. 
Według zapowiedzi WFOŚiGW ma wystąpić z propozycją kontynuacji tego 
działania.  

✓ „ODDYCHAJ BEZ SMOGU” 
Od 20 kwietnia 2022 r. prowadzony jest nabór do V edycji gminnego 
programu „Oddychaj bez smogu”.  



Zgodnie z regulaminem do każdej wymiany nieefektywnego źródła ciepła 
beneficjent może otrzymać do 3 tys. zł. Program również cieszy się 
zainteresowaniem, o czym świadczy złożenie już ponad 50 wniosków przez 
mieszkańców. Komisja rozpoczęła już prace związane z przygotowaniem 
dokumentacji oraz kontrole przed inwestycjami.  

✓ „ZATRZYMAĆ SMOG” 
Na ukończeniu jest realizacja Programu Zatrzymać Smog I, trwają 

rozliczenia  i podsumowanie efektów ekologicznych.  
Natomiast w ramach realizacji Zatrzymać Smog II na ukończeniu 

inwestycji są beneficjenci zawierający umowy w 2021 roku.  
Spodziewana jest również w najbliższych tygodniach decyzja o możliwości 
podpisania umów na dofinansowanie z beneficjentami, którzy wcześniej byli 
zgłoszeni do Programu. Możliwy termin inwestycyjny to październik- listopad.  
Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 roku. 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU 
W roku 2022 Gmina Strzelce Opolskie realizuje zadanie polegające na 

unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska dla 51 beneficjentów zgłoszonych w ciągu 2 poprzednich lat, 
przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy usługi odbioru. 

PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH 
Po bezskutecznej próbie wyłonienia wykonawcy w drodze przetargowej, 

trwają negocjacje na realizację zadania.  
Rozstrzygnięcie oraz realizacja możliwa jest w pierwszych tygodniach lipca. 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 
Trwa intensywny proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych 
dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.  
Dotychczas w gminie Strzelce Opolskie złożono ok. 60% deklaracji, z czego 
ok. 1000 w ostatnim miesiącu, w wersji papierowej. 
Gmina ma 6 miesięcy na uzupełnienie bazy.  

W ostatnim czasie odnotowano olbrzymi wzrost petentów w Ref. ROŚ, 
ze względu na możliwość zakupu węgla bezpośrednio w sklepie internetowym 
Polskiej Grupy Górniczej za okazaniem kopii deklaracji CEEB. W związku z tym 
osoby, które już wcześniej złożyły deklaracje ponownie wracają do urzędu.  
Ponadto na wzrost liczby petentów w Ref. ROŚ wpłynęły doniesienia medialne 
dotyczące możliwości zakupu opału po preferencyjnych cenach.  

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
✓ Na wniosek firmy Alfa Partner Sp. z o. o. Kamil Wójcik z siedzibą w Warszawie 

- oddział Pruszków prowadzone jest postępowanie dot. uchylenia 
decyzji  zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchylenie 
decyzji związane jest ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności) 

✓ W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym związanym 
z odnotowanymi  przez Sanepid przekroczeniami parametru azotanów 
w wodzie pochodzącej z wodociągów publicznych zlokalizowanych w Gminie 
Strzelce Opolskie, podjęto działania edukacyjno – informacyjne  dla rolników 
w zakresie stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, zgodnie 



z zasadami obowiązującymi na terenach wyznaczonych stref ochrony ujęć 
wody. 

Wystąpiono również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z zapytaniem o kontrole rolników w ww. zakresie. 
Z pozyskanych informacji wynika, że na terenie gminy kontrole w zakresie 
stosowania nawozów nie były prowadzone. 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 
Numeracja porządkowa budynków i nazwy ulic: 
W okresie od ostatniego sprawozdania, na terenie gminy nadano 3 numery 
porządkowe.  

Wszczęto procedurę nadania nazwy dla drogi wewnętrznej, stanowiącej 
własność osób fizycznych, położonej w rejonie ul. Bocznicowej w Strzelcach 
Opolskich. 
Decyzje środowiskowe: 
 W trakcie realizacji pozostają postępowania administracyjne w zakresie 
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć: 
1. budowa zespołu paneli fotowoltaicznych w miejscowości Grodzisko. 
Wszczęto postępowanie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
2. remont jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy w Kadłubie.  
Obecnie prowadzona jest procedura oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko. 
3. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW w Rożniątowie. Wydano 
decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań (ze względu na brak 
zgodności z m.p.z.p.). 
SKO w Opolu umorzyło postępowanie odwoławcze, z uwagi na zainicjowanie przez 
podmiot niebędący stroną postępowania. 
4. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą w miejscowości Rozmierka. 
Wydano decyzję o przeniesieniu na rzecz innej spółki decyzji Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 23.05.2014 r. 
5. instalacja do przetwarzania odpadów (tworzyw sztucznych). Na wniosek 
Coroflex Poland Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęto procedurę w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

WYCINKI DRZEW I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH 
✓ wydano 7 decyzji administracyjnych na usunięcie drzew, 
✓ wpłynęło 12 wniosków i zgłoszeń dot. zamiaru usunięcia drzew. 
✓ zrealizowano 1 koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

W ramach zadania odbędą się 3 koszenia. 
✓ Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące koszenia rowów gminnych. 

Rozstrzygniecie planowane jest w pierwszym tygodniu lipca, a realizacja w okresie 
lipiec-sierpień. 

OŚWIATA 
➢ W dniach 31 maja i 1 czerwca przeprowadzone zostały konkursy na 

stanowiska dyrektorów 8 jednostek oświatowych. 
W wyniku przeprowadzonych konkursów, na stanowisko Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 wybrano Panią Anetę Czarny, natomiast 
na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7- Panią Bożenę 
Samól. 



Pozostałe konkursy nie zostały rozstrzygnięte ( PP 5, PP 8, PP 9, PP 10,  PSP 
w Szymiszowie, ZPO w Kalinowicach). 

➢ 22 czerwca w tutejszym Ratuszu odbyło się gminne podsumowanie osiągnięć 
szkolnych połączone z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022.  

W trakcie uroczystości za szczególne sukcesy edukacyjne i działalność 
prospołeczną 15 uczniom wręczono Stypendia Burmistrza Strzelec Opolskich.  

Nagrodzono również 28 uczniów  i 24 nauczycieli, którzy odnieśli sukcesy 
w konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych.  

➢ W dniach 24-26 maja przeprowadzony został Egzamin Ósmoklasisty 
sprawdzający wiedzę uczniów z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego. 
W Gminie Strzelce Opolskie do egzaminu przystąpiło 389 uczniów.  
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 r.  

➢ Począwszy od 27 czerwca, w ramach Akcji Lato 2022, w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 trwają półkolonie 
letnie. 
W półkoloniach, które potrwają do 8 lipca, uczestniczy 90 dzieci z klas I-III.  
Organizatorzy: Gmina Strzelce Opolskie, PSP Nr 1 i nr 7 oraz Rady Rodziców 
obydwu szkół. 

➢ W okresie wakacyjnym dyżur pełnić będą przedszkola: 
✓ w lipcu: PP nr 5, 8, 10 oraz PP w Kadłubie i w Rozmierce, 
✓ w sierpniu - PP 4, 9 i PP w Dziewkowicach 
Do przedszkoli wpłynęło 385 wniosków o objęcie dziecka opieką w okresie 
wakacyjnym.  

➢ 7 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury zorganizowany został VI 
Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Angielskiej. 

Celem przeglądu zorganizowanego pod hasłem ,,Let’s sing together” jest 
propagowanie angielskiej kultury i języka wśród najmłodszych. 
Impreza zorganizowana przez Przedszkole Publiczne Nr 9 zgromadziła ponad 
300 przedszkolaków.  

➢ Sukcesem poszczycić się mogą młodzi informatycy z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich. 
Uczniowie zajęli III miejsce na II Ogólnopolskich Zawodach Projektowych w ramach 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego na Politechnice Łódzkiej. 

➢ Trzech Laureatów Strzeleckiego Samorządowego Konkursu Ośmiu 
Wspaniałych z naszej gminy (Marta Jureczko z PSP 4, Pola Borkowska z ZPO 
w Suchej i Franciszek Gaj z ZPO w Dziewkowicach) wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Gali Konkursu, która odbyła się 30 maja w Warszawie. 

➢ PSP w Błotnicy pozyskała 16.000 zł w ramach realizacji modułu 
3 wieloletniego rządowego programu pt. ,,Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  
i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. 
Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie 
i poprawę standardu stołówki szkolnej - zakup regałów kuchennych, 
termosów gastronomicznych, pojemników termoizolacyjnych oraz naczyń i 
zastawy stołowej. 
Całkowita wartość zadania to 20 100 zł.  

SPRAWY SPOŁECZNE I PROMOCJA  



➢ Rozstrzygnięty został konkurs ofert na użyczenie lokali użytkowych 
znajdujących się na I piętrze budynku przy ul. Zamkowej 8A w Strzelcach 
Opolskich organizacjom pozarządowym – podmiotom działającym na rzecz 
pomocy i integracji społecznej. 
Przedmiotem konkursu było użyczenie 6 nw. lokali użytkowych: 
1)  lokal nr 1.07 - pow. 17,58 m2,  
2)  lokal nr 1.08 - pow. 20,69 m2, 
3)  lokal nr 1.09 - pow. 18,50 m2,  
4)  lokal nr 1.10 - pow. 19,25 m2,  
5)  lokal nr 1.11 - pow.  20,86 m2,  
6)  lokal nr 1.12 - pow. 24,48 m2. 
Na konkurs wpłynęło 5 ofert.  
Po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej ofert, przyznano oferentom 
następujące lokale do użyczenia: 

LP. OFERENT 

NR PRZYZNANEGO 
LOKALU  

ORAZ JEGO 
POWIERZCHNIA 

1. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów 
1.07 

pow. 17,58 m2 

2. 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – 
Krajoznawczego, Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Strzelcach Opolskich 

1.09 
pow. 18,50 m2 

3. 
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim 

1.11 
pow. 20,86 m2 

oraz 
1.12 

pow. 24,48 m2 

4. Stowarzyszenie ZAKSA  - Strzelce Opolskie 
1.08 

pow. 20,69 m2 

5. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelcach 
Opolskich 

1.10 
pow. 19,25 m2 

Umowy użyczenia lokali zawarte zostaną na okres 5 lat. 
➢ W dniu 1 czerwca przeprowadzony został pisemny konkurs na prowadzenie 

lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 8B w Strzelcach 
Op. – kawiarni kulturalnej wraz z ogródkiem. 
Przedmiotem konkursu było użyczenie lokalu gastronomicznego typu kawiarnia 
o łącznej powierzchni ok. 177,00 m2. 
Lokal składa się z sali konsumpcyjnej z antresolą, zaplecza (pomieszczenie 
przygotowania posiłków i zmywalnia), pomieszczenia porządkowego i technicznego 
oraz ogródka, w którym biorący do użytkowania zobowiązany jest prowadzić 
kawiarnię z elementami usług kulturalnych.  
Jednym z warunków udziału w konkursie było posiadanie statusu podmiotu 
ekonomii społecznej.  
Ofertę złożyła Strzelecka Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.  

Oferta przyjęta została do realizacji – z Strzelecką Spółdzielnią Socjalną 
zawarta została umowa użyczenia lokalu na okres 5 lat. 



➢ 28-29 maja w Strzelcach Opolskich i okolicy odbywał się 53. Rajd Festiwalowy, 
organizowany w partnerstwie z naszą gminą.  

Park serwisowy oraz meta rajdu znajdowały się na targowisku miejskim, 
a w bibliotece na ul. Marka Prawego znajdowało się biuro zawodów i centrum 
łączności. Jeden z odcinków specjalnych przebiegał ulicami naszej gminy 
w Kadłubie. 
W sobotę ekipy rywalizowały na odcinku specjalnym w Opolu, a w niedzielę 
w Kadłubie i w okolicach Góry św. Anny.  
Startowały 33 załogi, zwycięzcami klasyfikacji generalnej rajdu zostali Witold 
Szydziak i Mateusz Wójcik w Hondzie Civic. 

POMOC SPOŁECZNA 
➢ Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację zadań związanych 

z pomocą i wsparciem dla obywateli Ukrainy, którzy wyjechali ze swojego 
kraju ze względu na trwający tam konflikt zbrojny. 
✓ Z prowadzonej przez Ośrodek ewidencji wynika, że według stanu na dzień 

27 czerwca 2022 w Gminie Strzelce Opolskie przebywało 855 obywateli 
Ukrainy (dla porównania na koniec maja było 869 osób). 
Do ewidencji OPS zgłasza się obecnie mniej osób, jest to około 3-4 osoby 
w tygodniu. Nie wszystkie osoby zgłaszają wyjazd i powrót do Ukrainy. 
Liczba 855, nie jest więc liczbą w pełni obiektywną. 

Uchodźcy są głównie zakwaterowani w prywatnych mieszkaniach i 
domach.  W pomieszczeniach, które są w dyspozycji Gminy, aktualnie 3 osoby 
są zakwaterowane przy ul. Parafialnej 2, i 7 osób w budynku mieszkań 
chronionych przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10.  

✓ Dotychczas wpłynęło 428 wniosków od obywateli Ukrainy, o przyznanie 
świadczenia jednorazowego 300 zł.  

Na podstawie złożonych wniosków świadczenia wypłacono dla 831 
osób, na łączną kwotę 249.300 zł.  
Świadczenia są wypłacane na bieżąco - do 24 czerwca 2022 r. zostały 
zrealizowane wszystkie wnioski. 
Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenie jest przeznaczone na 
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, 
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  

✓ Z obiadów korzysta obecnie 53 ukraińskich dzieci, z tego 36 w szkołach 
podstawowych i 17 w przedszkolach.  
W maju z obiadów korzystało 52 dzieci. 

✓ Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 302 wnioski o świadczenie 
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy.  
Zgodnie z „ukraińską specustawą”, świadczenie to przysługuje każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo 
domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 
Obowiązującym okresem, za który świadczenie może być wypłacone 
wynosi 120 dni licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
Kwota świadczenia, wynosi 40 zł za osobę dziennie.  
Do dnia 24-06-2022 wszystkie wnioski zostały zrealizowane.  
Na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę łączną 1.499.960 zł, a na rzecz 
instytucji 192.280 zł.  



Liczba zakwaterowanych obywateli Ukrainy, za których zrealizowano 
wypłaty, wyniosła 679. 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 
W dniach 26-29 maja delegacja Strzelec Opolskich uczestniczyła 
w 42. Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich, który odbywał się 
w Neuss, w Niemczech. 

Stowarzyszenie Nowa Hanza skupia 192 europejskie miasta i ma na celu 
podtrzymywanie tradycji oraz integrację i nawiązywanie kontaktów między 
zrzeszonymi miastami. Strzelce Opolskie są członkiem tego gremium od roku 1998. 

Program tegorocznego zjazdu obejmował m.in. targi, wystawy, konferencje, 
imprezy kulturalne, a także spotkania oficjalne. Liczne seminaria i panele 
dyskusyjne służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki, 
kultury, turystyki i zarządzania przestrzenią publiczną. Część miast wystawiło 
stoiska promocyjne utrzymane w konwencji średniowiecznego jarmarku. 

Wiceburmistrz Józef Kampa i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk 
Rudner reprezentowali Strzelce Opolskie na walnym zgromadzeniu delegatów 
związku. Omawiano realizowane i planowane projekty pod patronatem Hanzy oraz 
przeprowadzono głosowania nad bieżącymi sprawami związku. Jednym 
z głównych tematów zgromadzenia była wojna w Ukrainie i stosunek związku 
do miast członkowskich z Rosji i Białorusi. Podjęto decyzję, aby te miasta – 
17 rosyjskich i 2 białoruskie – pozostały biernymi członkami, czyli bez 
możliwości jakichkolwiek działań. 

Na zgromadzeniu zostały przedstawione sprawozdania z poprzednich dni 
Hanzeatyckich, organizowanych w Rydze. Punktem zgromadzenia był również 
temat organizowania dni hanzeatyckich w roku 2023. To wydarzenie odbędzie 
się w Toruniu i już teraz został przedstawiony plan oraz miejsca, w których 
odbędą się różne wydarzenia. Warto nadmienić, że w roku 2024 gospodarzem 
wydarzenia będzie z kolei Gdańsk. 

Przedstawicielkami naszej gminy w tzw. Młodej Hanzie były Natalia Gołębiewska 
i Maja Spuła ze strzeleckiej Młodzieżowej Rady Gminy. Dziewczyny nawiązały 
kontakty i wymieniały się pomysłami na wspólne działania z pozostałymi uczestnikami 
wydarzenia z Hamburga, Lubeki, Rostoku, Gdańska i wielu innych miast 
hanzeatyckich. Młoda Hanza stawia przede wszystkim na integrację, więc to 
właśnie było głównym założeniem programu dla młodych uczestników podczas 
wycieczek, wizyt i festynów. Poza tymi aktywnościami, dziewczyny miały 
również wpływ na wybór komisji Młodej Hanzy, która wnosi istotny wkład 
w międzynarodowe kształtowanie zrozumienia, wspólnoty i tolerancji. Delegatki 
dodają, że z dumą reprezentowały nasze miasto, a sam wyjazd to dla nich piękne 
doświadczenie. 

➢ W dniach 24 – 26 czerwca, wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Strzelcach 
Op. p. Gabrielą Puzik oraz wiceprzewodniczącym p. Antonim Kareckim 
uczestniczyliśmy w obchodach Dni Holic. 
W Dniach Holic uczestniczyli również strzeleccy sportowcy - tenisiści z sekcji 
tenisa stołowego oraz piłkarze z „PIAST-a”. 



➢ 25 czerwca w strzeleckim Ratuszu gościła grupa mieszkańców niemieckiego 
Seifersdorf. 
W tej wiosce położonej niedaleko Drezna działa stowarzyszenie miłośników 
miejscowego zamku rodu Bruehl.  
Pochodzący stamtąd Karl von Bruehl-Renard, który był wnukiem Andreasa 
Renarda, w roku 1909 został właścicielem zamku w Strzelcach Opolskich i 
mieszkał tu do śmierci w roku 1923. 
Grupę przyjęli w ratuszu przedstawiciele gminy: Zastępca Burmistrza p. Maria 
Feliniak oraz radni Henryk Rudner i Arnold Kozioł.  
Obecny był także Marek Gaworski, który w imieniu naszej gminy od 2. lat utrzymuje 
kontakty z Seifersdorfem. 
Goście zwiedzili miejscowe zabytki i odwiedzili mauzoleum Renardów. Dzięki 
życzliwości Aleksandra Materli, mogli wejść na teren dziedzińca zamku. 
Na ręce strzeleckich władz członkowie stowarzyszenia przekazali kopie cennych 
archiwalnych zdjęć ze strzeleckiego zamku, które znajdują się w zamku 
w Seifersdorf.  
Wizyta przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze i obie strony zapowiadają 
dalsze kontakty, a może nawet realizację wspólnych projektów historyczno-
turystycznych. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY WOJSKOWE  
W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych: 

• W dniu 14 czerwca 2022r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Gminie 
Strzelce Opolskie. 

 Ogółem wezwaniu podlegało 147 osób, z czego stawiło się 117.  

 Łącznie wezwanych Stawiło się 

Rocznik podstawowa 

2003 
109 101 

Roczniki starsze (1998-

2002) 
32 10 

Kobiety 6 6 

OGÓŁEM  147 117 

• 19 czerwca Dziecięca Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Szymiszów 
uczestniczyła w III Międzynarodowej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn 
Pożarniczych w Wieruszowie (woj. łódzkie). 
Do zmagań (w 3 konkurencjach: musztra, ćwiczenie bojowe lub sikawka, sztafeta) 
stanęły 34 drużyny składające się z 10 osób w wieku od 4 do 10 lat. 
Organizatorzy docenili trud i wysiłek każdego zawodnika, przyznając wszystkim 
startującym drużynom pierwsze miejsce i obdarowując każdego uczestnika taką 
samą nagrodą,  hołdując tym samym najważniejszej zasadzie olimpizmu, iż 
najważniejszy jest start a nie wynik. 
Udział w zawodach to doskonała promocja Gminy i pożarnictwa. 
Koszt transportu pokryty został ze środków Gminy Strzelce Opolskie, 
natomiast Komenda PSP w Strzelcach Opolskich okazała pomoc sprzętową.  

• 25 czerwca 2022r. na Strzeleckim Stadionie odbyły się Miejsko-Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W zawodach rywalizowały 32 drużyny w 5 kategoriach: MDP dziewczęce, 
MDP chłopięce, kat. A (Męskie Drużyny Pożarnicze), kat. B (Oldboye), kat. C 
(Kobiece Drużyny Pożarnicze). 
Najlepszymi okazały się odpowiednio drużyny: 



✓ kategoria młodzieżowa dziewczęca – OSP Kadłub I 
✓ kategoria młodzieżowa chłopięca – OSP Kadłub I 
✓ kategoria seniorska męska – OSP Osiek II 
✓ kategoria seniorska żeńska –OSP Kadłub I 
✓ kategoria – Old Boys –OSP Grodzisko. 

• 28 maja br. miała miejsce uroczystość poświęcenia samochodu 
pożarniczego w OSP Grodzisko.  

Nowy samochód to Steyr z 1997 roku. Koszt zakupu to 95 tys. zł, z czego 45 tys. 
zł to środki z budżetu Gminy Strzelce Opolskie, natomiast pozostała kwota to 
wkład własny OSP. 

• Trwają prace przygotowawcze (przedmiary i dane do kosztorysów) dla 
realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych: Strzelce Opolskie, Szymiszów, Rozmierz, Warmątowice.  

SPRAWY RÓŻNE 
➢ Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, powróciły 

Dni Ziemi Strzeleckiej, które odbyły się w dniach 4 – 5 czerwca.  

Święto miasta przyciągnęło tłumy. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się koncerty gwiazd. W sobotę, 4 czerwca, 
na scenie w strzeleckim parku zobaczyliśmy Natalię Szroeder i Young Multi, 
w niedzielę natomiast swe największe przeboje zagrała Wanda i Banda. 
Koncertowy weekend zamknął występ zespołu Pectus. 
W trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej świętowano także 22 rocznicę nawiązania 
przez Gminę Strzelce Opolskie współpracy partnerskiej ze Zjednoczoną 
Wspólnotą Terytorialną Tyśmienica w Ukrainie.  
Z tej okazji w Kościele pw. Św. Wawrzyńca odprawiona została msza partnerska, 
po której w bibliotece przy ul. M. Prawego odbyło się spotkanie podsumowujące 
dotychczasową współpracę miast.  
Dodatkowym akcentem upamiętniającym współpracę partnerską realizowaną przez 
Gminę Strzelce Opolskie z Soest, Holicami oraz wymienioną wcześniej Tyśmienicą 
było posadzenie przez przedstawicieli tych miast, symbolicznych „drzew 
przyjaźni” w strzeleckim Parku Renardów. 
W ramach imprez towarzyszących Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował: 
✓ VI Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej o Puchar Burmistrza  

W zawodach udział wzięło 55 uczestników 
✓ XXII Bieg Strzelca dla dzieci i młodzieży (Park Miejski w Strzelcach Op.) 

   Na starcie, mimo deszczowej aury stanęło 651 zawodników 
✓ XI Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego (Hala Sportowa przy Pl. 

Żeromskiego)  
W turnieju wzięły udział zaproszone drużyny m.in. zawodnicy z miasta 
partnerskiego z Holic, LZS Żywocice IV oraz drużyna UKS Lotnik Olesno. 

✓ Okolicznościowy Maraton Strzelecki na dystansie 42,195km. 
Trasa maratonu liczyła osiem pętli alejkami Parku Wodnego Rybaczówka oraz 
drogą  wzdłuż Ogródków Działkowych XXX-lecia w kierunku Dziewkowic.  
Na starcie maratonu stanęło 23 uczestników. 

✓ X Jubileuszowy Strzelecki Rajd Rowerowy 



W rajdzie zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzelcach Opolskich we współpracy z Kołem Turystyki Rowerowej „Kamienie 
szlachetne” Strzelce Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie udział wzięły 63 osoby. 

✓ III Rodzinne Strzelanie z Łuku  
Do turnieju zgłosiło się 28 rodzin w składzie dwu osobowym w kategoriach: 
dzieci do 10 lat  oraz 17 dzieci powyżej 10 lat. 
W ramach Dni Ziemi Strzeleckiej zorganizowane zostały również: 

✓ XI Zlot Samochodów Zabytkowych (zjechało około 60 aut), 
✓ Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich (staw 

Spałek) – impreza pod Honorowym Patronatem Burmistrza, 
✓ Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (Park 

Miejski) – impreza pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
W organizację Dni Ziemi Strzeleckiej tradycyjnie włączyły się jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych (udział członków OSP w korowodzie oraz jego 
zabezpieczenie, przejazd wozów strażackich ulicami miasta przed rozpoczęciem DZS, 
występ mażoretek z Kadłuba przed Ratuszem, koncert orkiestry strażackiej, 
zabezpieczenie Biegu Strzelca i Maratonu). 

SPORT 
➢ 24 czerwca nastąpiło otwarcie sezonu letniego na strzeleckiej Pływalni 

Odkrytej. 
W terminie od 24-26.06.2022r. wstęp na Pływalnię Odkrytą był bezpłatny. 
W bieżącym sezonie letnim Pływalnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli 
w godz. od 1000 – 1800   
Ceny biletów nie uległy zmianie i kształtują się następująco:  

CENA BILETU CENA BILETU PO GODZ. 16.00  
50% ODPŁATNOŚCI 

bilet normalny - 4,00 zł/dzień bilet normalny - 2,00 zł 

bilet ulgowy * - 2,00 zł/dzień bilet ulgowy* - 1,00 zł 

bilet dla osoby niepełnosprawnej**- 
2,00 zł/dzień 

bilet dla osoby niepełnosprawnej** - 1,00 
zł/dzień 

dzieci do lat 5 oraz emeryci i renciści*** - bezpłatnie 
wypożyczenie kompletu rakietek do tenisa stołowego - 3,00 zł/godz. 
kort tenisowy: 
- bilet normalny - 10,00 zł osobo/godz. 
- bilet ulgowy* - 5,00 zł osobo/godz.  
* bilet ulgowy – dzieci i młodzież ucząca się do lat 25 na podstawie przedłożonej 
legitymacji, 
** osoby niepełnosprawne – za okazaniem ważnej legitymacji inwalidzkiej lub 
orzeczenia komisji lekarskiej, 
*** emeryci i renciści – za okazaniem ważnej legitymacji emeryta, rencisty. 

Pływalnia Odkryta posiada odpowiednie zabezpieczenie ratownicze oraz 
spełnia wymogi sanitarne, które zostały skontrolowane przez Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz nadzór budowlany. 
Pływalnia uzyskała certyfikat bezpieczeństwa Oddziału Rejonowego WOPR 
w Kędzierzynie-Koźlu.  

W każdy weekend tygodnia MOSiR zaplanował na  Pływalni Odkrytej 
imprezy sportowo rekreacyjne organizowane zgodnie z kalendarzem imprez. 

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU  
I REKREACJI  



01. – 05.06. 
2022 

DZIEŃ DZIECKA Z MOSiR 
Naszym najmłodszym mieszkańcom z okazji Dnia Dziecka                  
oferowano darmowe wejście na pływalnię (do 2 godzin), dodatkowo 
1 czerwca najmłodsi mieli możliwość wspaniałej zabawy na 
Wodnym Torze Przeszkód WIBIT. 

11-12.06. 
2022. 

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-
letnich – impreza pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Strzelce Opolskich. 
Zawody zorganizowane zostały we współpracy z Opolskim 
Okręgowym Związkiem Pływackim. 
Uczestnikami byli zawodnicy zrzeszeni w Śląskim i Opolskim 
Związku Pływackim. 

22.06.2022r. XIII Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka (Stadion Miejski                
w Strzelcach Opolskich) 

INNE WYDARZENIA 
06.06.2022 Spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny dotyczące wypracowania nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 (Ratusz, sala 
Rady Miejskiej). 

07.06.2022 Konferencja pn. „Rewitalizacja w perspektywie do 2027” – 
spotkanie podsumowujące działania edukacyjne zrealizowane w 
województwie opolskim (Opole). 

08.06.2022 Jubileusze Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów (Ratusz, 
sala Rady Miejskiej) 
50 lat pożycia małżeńskiego, Złote Gody, obchodzili: 
1. Władysława i Tadeusz Biegańscy ze Strzelec Opolskich, 
2. Aniela i Jerzy Blaut z Osieka, 
3. Brygida i Joachim Bryś ze Strzelec Opolskich, 
4. Janina i Mieczysław Czapranowie z Suchej, 
5. Urszula i Józef Hajdukowie z Szymiszowa, 
6. Krystyna i Mieczysław Judek ze Strzelec Opolskich, 
7. Aniela i Mieczysław Kaczorowscy ze Strzelec Opolskich, 
8. Elżbieta i Michał Kramarczukowie ze Strzelec Opolskich, 
9. Danuta i Wiesław Milka z Błotnicy Strzeleckiej, 
10. Urszula i Wincenty Skowronkowie z Suchej, 
11. Maria i Tadeusz Stolarczykowie z Błotnicy Strzeleckiej, 
12. Łucja i Józef Tischbierek z Kadłuba, 
13. Krystyna i Władysław Zychowie ze Strzelec Opolskich, 
14. Irena Karpicka ze Strzelec Opolskich (mąż Ryszard zmarł w 
styczniu tego roku), 

15. Krystyna Wnorowska ze Strzelec Opolskich (mąż Henryk zmarł w 
październiku ubiegłego roku). 
60 lat pożycia małżeńskiego, Diamentowe Gody, świętowali: 
1. Antonina i Mieczysław Janczyszyn z Rożniątowa, 
2. Maria i Józef Puzikowie z Kadłuba. 
65 lat pożycia małżeńskiego, Żelazne Gody, świętowali: 
1. Maria i Antoni Aniołowie ze Szczepanka, 
2. Zofia i Wacław Gaikowie ze Strzelec Opolskich. 



09.06.2022 Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa 
Opolskiego Panem Andrzejem Bułą (Urząd Miasta                                        
w Kędzierzynie-Koźlu). 

10.06.2022 Spotkanie z przedstawicielami ZAKSY. 
Zdobycie Ligi Mistrzów przez Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
to także sukces strzelczan.  
Swój udział mieli w nim fizjoterapeuci Paweł Brandt i Bartosz 
Hołobut. W zdobyciu tytułu klubowego Mistrza Europy pomógł też 
Markus Kosian, zawodnik ZAKSA Strzelce Opolskie.  
W spotkaniu uczestniczył również związany z naszym miastem Piotr 
Pietrzak, trener przygotowania fizycznego. 

20.06.2022 Narodowy Dzień Powstań Śląskich (Góra Św. Anny) 
     Narodowy Dzień Powstań Śląskich został ustanowiony przez Sejm 
ustawą z 12 maja 2022 roku.  
     Obchody nowego święta, w asyście wojska, odbyły się pod 
Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, gdzie spotkali 
się przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i organizacji 
społecznych. 
    Druga część uroczystości miała miejsce w Domu Pielgrzyma, gdzie 
przedstawiono „Muzyczną lekcję historii o Powstaniach Śląskich – 
Tryptyk Śląski”. 

26.06.2022 
- 

30.06.2022 

XI sesja Światowego Forum Miejskiego WUF11 (Katowice). 
     Światowe Forum Miejskie to największa i najważniejsza                         
na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej.                            
Jej gospodarzem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji 
i osiedli miejskich.  Wydarzenie odbywa się co 2 lata. 
Tematyka WUF 11 koncentruje się na miastach przyszłości                      
i zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

27.06.2022 Spotkanie informacyjne dla samorządów, stowarzyszeń                     
i podmiotów zainteresowanych OZE pt. „W kierunku 
samowystarczalności energetycznej gmin” (Opole,                       
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego). 

27.06.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (Warszawa) 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
30.06.2022 Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Strzeleckiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej (Strzelce 
Opolskie, ul. M. Prawego 21) 

6 czerwca dostojny jubileusz 90.–lecia urodzin obchodziła p. Zofia Piotrowska 
zam. obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie. 


