
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
 
 

(27 stycznia – 24 lutego 2021 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FINANSE  

 
 
 
 
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tj. od dnia 27 stycznia 

do  24 lutego 2021 r. wydanych zostało 5 Zarządzeń finansowych:  
 

 
1) Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich 

z  dnia  28  stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego 
budżetu gminy i planów finansowych na rok 2021. 

 
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXXII/275/2021 

Rady  Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z  dnia  22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 
Zarządzenie obejmuje:  
 zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Strzelce Opolskie  

na rok 2021, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Strzelec 
Opolskich z dnia 4 stycznia 2021 r., w szczegółowości dochodów 
i  wydatków budżetowych,  z podziałem na poszczególne jednostki; 

 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich i w planach finansowych pozostałych jednostek 
budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2021. 

 
 

 
 

 
2) Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

28  stycznia 2021 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku 
ze  zmianą dotacji celowych. 
 
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 3.675,57 zł 
w Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA.  
 
Powyższe stanowi skutek dotacji przyznanej gminie, 
z  przeznaczeniem na  sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10  kwietnia 1997 r. 
Prawo  energetyczne.  



3) Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
29  stycznia 2021 r.  w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy 
na  rok 2021.  
 

Zarządzenie dotyczy przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł 
w  ramach Działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.  

Omawiane przesunięcie dokonane zostało na wniosek Dyrektora 
Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Op. a związane jest 
z zakupem macierzy dla zapewnienia bezpieczeństwa danych 
wszystkich elementów systemu informatycznego (cena zakupu jest 
wyższa, niż pierwotnie zakładano)  
 

 
 
 
 
 
 
4) Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 

8  lutego  2021 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy 
ogólnej.  
 
Zarządzenie dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej 
w  §  7  Uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z  dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy 
Strzelce  Opolskie na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł.  
 

Rozdysponowania środków dokonano odpowiednio na wniosek: 
 

 25.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-
Technicznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadań:  
 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – Plac Żeromskiego; 
 Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja 

budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca 
wielofunkcyjnego.  

 
 5.000,00 zł – na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Wojskowych, z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów transportu na szczepienia przeciwko COVID -19. 

 
 
 
 
 



5) Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
12  lutego  2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku 
ze  zmianą dotacji celowych.  

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 4.123,71 zł, 
co  stanowi skutek przyznanej gminie dotacji przeznaczonej na realizację 
przez gminę wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 
4.000,00  zł wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 10 ustawy 
z  dnia 4  listopada  2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za  życiem”.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 W dniu 10 lutego zakończyła się kontrola kompleksowa gospodarki 

finansowej gminy, prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w  Opolu. 

 
Trwająca od 14 grudnia 2020 r. kontrola obejmowała gospodarkę 

finansową za 2019 rok oraz wybrane zagadnienia za lata 2017 – 2018 
oraz 2020.  

 
Zakres kontroli: 
 ustalenia ogólnoorganizacyjne; 
 księgowość i sprawozdawczość; 
 budżet jednostki samorządu terytorialnego; 
 gospodarka mieniem; 
 rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.  

 
Aktualnie oczekujemy na przesłanie przez RIO wystąpienia 
pokontrolnego. 

 
 
  



 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
 
 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE OKREŚLONYM  
W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
TERMIN 

PRZETARGU 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
14.01.2021  Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont                                  

i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby 
miejsca wielofunkcyjnego. 
 
Przedmiot zamówienia - przebudowa związana                             
z projektem rewitalizacji dwóch budynków przy ulicy 
Zamkowej 8 w Strzelcach Opolskich. 
 
W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy:  
1) Konsorcjum: Usługi Inżyniersko-Budowlane „IMPOST” 

Tomasz Duszyński, Kępa – lider konsorcjum; Usługi 
Remontowo-Budowlane Artur Słowik., Węgry – partner; 
2 850 000 zł  

2) Konsorcjum: OPOL-SKA Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 
Opole – lider konsorcjum; OPOL-SKA Sp. z o. o. – partner, 
Opole; 3 391 110 zł. 

3) Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie, 2 790 000 zł.  
 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 2 790 000 zł złożyła firma 
Adamietz Sp. z o. o., Strzelce Opolskie. 
 
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 3 lutego miało 
miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.01.2021  Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja 
Placu Żeromskiego.  
 
Przedmiot zamówienia - wykonanie rewitalizacji Placu 
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.  
Zakres zamówienia: wykonanie remontu nawierzchni placu 
Żeromskiego i okalających go ulic, renowacja i przesunięcie 
o  kilkanaście metrów pomnika Żeromskiego, wykonanie 
remontu podziemia pod placem oraz wykonanie przeszklenia 
nad wejściami do podziemi, wykonanie oświetlenia, instalacji 
elektrycznej (w tym instalacja audiowizualna), zieleni wokół 
placu i małej architektury (kurtyna wodna, struga wodna). 
 
 
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm: 
1. Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana, 

Bielany Wrocławskie, 4 998 589,92 zł  
2. WASBUD Robert Wąs, Grodków, 5 185 899,95 zł  
3. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

PROFECTUS Sp. z o. o., Niezdrowice – lider konsorcjum; 
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice – 
partner, 4 793 695,40 zł  

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 
Robert Białdyga, Jaryszów, 5 986 410,00 zł. 

5. GABART s.c. Artur Hurek, Regina Hurek, Izbicko, 
4 929 886,88 zł.  
 

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
PROFECTUS Sp. z o. o. – lider konsorcjum; Zakład 
Ogólnobudowlany Artur Kiowski – partner Niezdrowice, 
z  ceną 4 793 695,40 zł. 
Oferta przyjęta została do realizacji, w dniu 8 lutego miało 
miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.01.2021 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.  
Każde zlecenie cząstkowe obejmować będzie również 
dostawę materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie 
wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji. 
 
W postępowaniu uczestniczyły firmy:  
1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 607 248,03 zł  
2. Protect Building Łukasz Mikoda, Lędziny, 443 342,00 zł  
3. SANABUD S.A., Kędzierzyn-Koźle, 576 378,10 zł  
4. RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. Blachownia, 403 002,14 zł; 
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. o. o., 

Lubliniec, 587.171,20 zł. 
 

Jedna z ofert – oferta firmy TOBEMA Sp. z o. o.                            
z Kędzierzyna-Koźla, z ceną 352.612,60 zł została 
odrzucona. Oferta została złożona w formie kserokopii. 
Wykonawca nie dopełnił zatem obowiązku złożenia oferty 
(oświadczenia woli) w formie pisemnej). 
 
Spośród pozostałych oferentów, najkorzystniejszą ofertę 
z  ceną 403.002,14 zł (cena obliczona na podstawie cen 
jednostkowych) przedstawiła firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. 
K. Blachownia.  
Roboty zlecane będą do kwoty 360.000 zł.  
 
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 15 lutego 
podpisana została umowa z wybranym wykonawcą.  
 
 

W PRZYGOTOWANIU: 
 

 Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku Odbiorcom 
Końcowym X Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2022 roku, 
Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu 
i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. 
Prawo Energetyczne. 
 
Procedura w przygotowaniu.  
 

 



 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 
 

 
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

01.03.2021  Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup 
tłucznia.  
 
Zamówienie dotyczy zaopatrywania Gminy Strzelce Opolskie 
w 2021 roku w kruszywo wapienne o granulacji 4-31,5 mm, 
przeznaczone do remontu dróg transportu rolnego 
 

 
W PRZYGOTOWANIU: 

 
 
 

Wykonywanie czynności eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego 
własności Gminy Strzelce Opolskie 
 
Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie instalacji 
oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, których 
własnością jest Gmina Strzelce Opolskie, a w szczególności 
prowadzenie czynności konserwacyjnych i naprawczych 
określonych instalacji, w tym punktów świetlnych, w celu 
utrzymania ich w należytym stanie technicznym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 
 

 

 
 W trybie z wolnej ręki prowadzone jest postępowanie dot. „Prowadzenia 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” 
w Szymiszowie”. 
 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie gminy Strzelce 
Opolskie na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych EKO BOX polegające w szczególności na 
przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów 
zebranych selektywnie, odbiorze i transporcie odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie i drobnych elektroodpadów z punktów mobilnego 
PSZOK i akcji prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie oraz oddaniu 
przyjętych odpadów do zagospodarowania. 

 

Do negocjacji zaproszono spółkę Strzeleckie Wodociągi i  Kanalizacja 
Sp. z o. o. (ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie). 

Procedura w realizacji - trwają negocjacje warunków umowy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INWESTYCJE  

 
 
 

ZADANIA W REALIZACJI 
 
 

 „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychla 
w  Strzelcach Opolskich" - opracowanie dokumentacji projektowej”. 
Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej 
dla  przebudowy i rozbudowy istniejącej drogi pod kątem dostosowania 
do warunków zwiększonego ruchu kołowego.  
Wartość dokumentacji projektowej wyniesie: 33 210,00 zł. 

 
 
 

 „Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich" - 
opracowanie dokumentacji projektowej” – umowna wartość zadania 
wynosi 98 400,00 zł. 
Prowadzone są prace geodezyjne nad podziałami działek na potrzeby 
Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, opracowane zostały projekty 
organizacji ruchu. Dokumentacja projektowa została przedstawiona 
do  uzgodnienia. Trwają uzgodnienia planowanej przebudowy drogi z Tauron 
Nowe Technologie w zakresie nieczynnego oświetlenia ulicznego. 
 

 
 
 „Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie – opracowanie 

dokumentacji projektowej” – wartość zadania wynosi 30 750 złotych. 
 
 
 
 

 „Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich – opracowanie 
dokumentacji projektowej”. 
Opracowanie obejmować będzie odcinek ul. Moniuszki, od jej 
skrzyżowania z ul. Budowlanych, do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.  
 
Zakres dokumentacji uwzględnia remont nawierzchni, odwodnienie, 
nowe  miejsca postojowe a także modernizację oświetlenia.  
Autorem opracowania jest firma „Architektura i Projekty” Damian Bejton 
z miejscowości Czerwionka-Leszczyny.  
 
Wartość zamówienia wyniesie 31 980,00 złotych. 



 „Oznakowanie pionowe dróg gminnych” – wyłoniono wykonawcę 
prac  związanych z wymianą lub naprawą oznakowania pionowego – 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach 
Opolskich.  
Prace prowadzone będą w miarę występujących potrzeb.  
 
Wysokość zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację zadania 
wynosi 40 000 złotych. 
 
 
 
 

 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego”. 
         Wykonawcą zadania będą wspólnie występujący wykonawcy: Artur 
Kiowski Zakład Ogólnobudowlany z Niezdrowic oraz PHU Profectus 
Sp.  z  o.o. z  Niezdrowic.  
 
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 4 793 695,40 złotych. 
 
W ramach zadania przewiduje się rewitalizację samego placu 
Żeromskiego z  okalającymi ulicami wraz z podziemiami 
zlokalizowanymi pod placem w następującym zakresie: 
a) wykreowanie wewnątrz placu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej; 
b) wykreowanie ulicy północnej, jako drogi ruchu uspokojonego 

(pieszo- jezdnej), z wydzieleniem części ulicy na potrzeby ogródków 
letnich kawiarni; 

c) nasycenie terenu wokół placu zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu 
alei platanów oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc 
parkingowych; 

d) nawiązanie w aranżacji placu do jego patrona – Stefana Żeromskiego, 
poprzez wykonanie przeszklonych instalacji w formie szklanych domów 
(„Przedwiośnie”), strugi wodnej („Wierna rzeka”) oraz wykonanie 
ich  iluminacji oraz iluminacji samego pomnika; 

e) wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych - przewiduje się 
pozostawienie starych miejsc parkingowych oraz wykonanie nowych; 

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

g) wymiana oświetlenia placu, przylegających ulic oraz wykonanie iluminacji 
wybranych elementów zagospodarowania; wykonanie monitoringu. 

 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania 10.2. „Inwestycje wynikające z Lokalnych 
Programów Rewitalizacji (ocena LPR)” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie  
1.658.182,14zł , co stanowi 34,60 % wartości zadania.  

 



 „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków 
przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” – wykonawcą 
zadania, którego wartość wynosi 2 790 000 zł jest firma Adamietz. 
Zadanie obejmuje swym zakresem: 
a) przebudowę budynku A (obiekt, w którym znajdowały się biura 

i  magazyny PUKIM) – na obiekt biurowy, 
b) przebudowę budynku B na lokal gastronomiczny, w zakresie robót 

ogólnobudowlanych a także branży instalacyjnej (wod-kan, klimatyzacja, 
wentylacja, c.o., gaz) a także elektrycznej i  niskoprądowej. 

 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania 10.2. „Inwestycje wynikające z Lokalnych 
Programów Rewitalizacji (ocena LPR)” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie  
1.180.563,06 zł (42,31% wartości zadania).  
 

 
 

 „Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika w Szczepanku” – zadanie 
realizowanie będzie w ramach funduszu sołeckiego.  
Zakres zadania dotyczy wykonania jednego punktu świetlnego. 
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania złożyła firma El-Seco 
Sp.  z  o.o. ze Strzelec Opolskich w wysokości 5 043 zł. 
 
 
 

 „Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku” – zadanie obejmuje swym 
zakresem rozbudowę istniejącego oświetlenia o trzy dodatkowe punkty 
świetlne.  
Najkorzystniejszą ofertę za wykonanie robót złożyła firma „ELEKTRYCY” 
A.A. Derner Sp.j. z Lublińca (18 421,39 zł). 
 
 
 

 „Poprawa odwodnienia ul. 1 Maja w Szymiszowie Osiedlu” – w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
Zadanie realizowane będzie w  ramach funduszu sołeckiego. 
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania (5 166 zł) złożyło Biuro 
Projektów I. W. K. Proj. Mirosław Brzeziński z Opola. 
 
 
 

 „Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe” – wykonawcą 
zadania będzie firma RAFALIN Sp. z o. o. Sp. K. z Blachowni.  
Umowna wartość planowanych do wykonania robót wynosi 370 000 złotych. 
 



 „Remonty awaryjne chodników” – wartość zadania wynosi 
do  70 000  złotych.  
Wykonawcą zadania, w ramach którego usuwane będą uszkodzenia 
występujące na gminnych chodnikach jest firma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Prowadzone są prace zmierzające do zlecenia opracowania „Koncepcji 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta 
Strzelce Opolskie". 
 
Referat Inwestycyjno-Techniczny przygotował wstępny zakres takiej 
Koncepcji, która jest próbą kompleksowego ujęcia problemów dotykających 
Gminę, zarówno pod kątem bezpiecznego odprowadzania wód 
powierzchniowych (ze  szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia 
Sołectwa Nowa Wieś przed podtopieniami) a także możliwości 
ich  retencjonowania i powtórnego wykorzystania na terenie miasta 
z  jednoczesnym wskazaniem konieczności uwzględnienia nowych 
technologii i innowacji oraz podejścia lokalnego do problemu (mikroretencja). 
Zakres ten stanowić będzie punkt wyjścia do  dalszych rozważań 
zmierzających do ostatecznego ustalenia zawartości opracowania 
i  uruchomienia procedur związanych ze zleceniem jego przygotowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

 
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
29.01.2021 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 

gminnych położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej: 
 

LP NR DZIAŁKI, Z MAPY 
POWIERZCHNIA 

CENA WYWOŁAWCZA 
NETTO 

STAWKA VAT 

1 985/19 z mapy 3  
0,0908 ha 
 

54.000 zł 23% 

2 985/20 z mapy 3 
0,0893 ha 

53.000 zł 23% 
 

 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.  
 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem 
nieruchomości, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
W związku z upływem terminów wynikających z przepisów 
ustawy o   gospodarce nieruchomościami, procedura zbycia 
nieruchomości, łącznie z ich wyceną, przeprowadzona 
zostanie od początku.  

 
15.02.2021 IV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gminnej położonej w Strzelcach Opolskich  
przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3  
o pow. 0,0650ha. 
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka położona jest w części na terenie 
zabudowy mieszkalno-usługowej, w części na terenie 
oznaczonym, jako zieleń urządzona mająca stanowić 
zieleńce przyuliczne.  
 
Na działce nr 411/6 ustanowiona została odpłatna i na czas 
nieoznaczony służebność drogi koniecznej na rzecz 
każdoczesnych właścicieli lub posiadaczy działek nr 412, 
nr  411/1 i nr 411/3. Z uwagi na fakt, że służebność 
ustanowiona została na znacznej części działki nr 411/6, 
to  korzystanie z niej w sposób racjonalny i samodzielny 



jest  niemożliwe. Dlatego przetarg został ograniczony 
do  właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących 
działki nr 412, nr 411/1 i nr 411/3, gdyż jedynie właściciele 
tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.000zł 
(+23% VAT). 
 
Z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości, 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny –  
V ustny przetarg ograniczony, na dotychczasowych 
warunkach, z ceną wywoławczą 30.000zł (+23% VAT). 
 
 

 
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 

01.03.2021 
 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnych położonych w Błotnicy 
Strzeleckiej, w rejonie ul. Dworcowej.  

 
LP NR DZIAŁKI 

Z  MAPY 
POW. CENA 

WYWOŁAWCZA 
 

1. 253/1 z mapy 2 0,1435ha 55.000 zł +23% Vat 
 

2 253/5 z mapy 2 0,1424ha 55.000 zł +23% Vat 
 

3 253/6 z mapy 2 0,1482ha 57.000 zł  +23% VAT 
 

 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 
dla wsi Błotnica Strzelecka” działka nr 253/1 znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, natomiast działki nr 253/5 i nr 253/6 znajdują 
się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-
usługową. 

 
 
 



02.03.2021 V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach 
przy  ul. Centawskiej 2. 
 
Przetarg dotyczy działki nr 112/1 z mapy 2  o pow. 0,3751ha, 
zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym 
o  pow.  użytkowej 258,32m² oraz budynkiem gospodarczym.  
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, działka położona jest na terenie zabudowy 
usługowej (usługi komercyjne i bytowe).  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł brutto. 
 

 
 

03.03.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej działki gminnej położonej w Szymiszowie 
oznaczonej nr 389/1 z mapy 2 o pow. 0,1328ha.  
 
 
Nieruchomość ta nie posiada żadnego uzbrojenia.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla  terenu górniczego „Szymiszów” część działki znajduje 
się na terenie zalesień, a pozostała część działki znajduje 
się poza granicą obszaru objętego planem, na terenie dla 
którego gmina aktualnie nie posiada obowiązującego planu 
miejscowego.  

 
Cena wywoławcza wynosi 6.000 zł + 23% Vat. 

 
 

04.03.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabu-
dowanej działki gminnej położonej w Szymiszowie 
oznaczonej nr 391 z  mapy 2 o pow. 0,0323ha. 
 
Nieruchomość ta nie posiada żadnego uzbrojenia. 
W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla  terenu górniczego „Szymiszów” część działki położona 
na terenie zalesień, a pozostała część znajduje się poza 
granicą obszaru objętego niniejszym planem, na terenie 
dla którego gmina aktualnie nie posiada obowiązującego planu 
miejscowego.  
 
Cena wywoławcza wynosi 1.500 zł + 23% Vat. 



08.03.2021 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej. 
 
 
Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość obejmująca 
działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha, zabudowana 
jednokondygnacyjnym budynkiem nieczynnych szaletów 
miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej poziomu 
gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową.  
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, teren 
na  którym położona jest nieruchomość oznaczony jest, jako  
teren zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe – 
usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej, 
parkingi terenowe i wielopoziomowe podziemne 
i  nadziemne).  
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł.  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów 
i  usług, wyznaczona do sprzedaży nieruchomość zwolniona 
jest z podatku VAT, gdyż od pierwszego zasiedlenia do jej 
sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 2 lata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH/GARAŻY 
 
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

05.03.2021 II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu 
o  powierzchni użytkowej 21,82m2 położonego 
w  Strzelcach Opolskich przy ul. B. Chrobrego 3A.  
 
 
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² 
powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,50zł + 23% VAT. 
 
Jednym z warunków udziału w przetargu jest okazanie 
dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub 
motocykla, będącego w posiadaniu oferenta oraz złożenie 
oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu.  
 
 

09.03.2021 
 
 
 
 

przetargi na najem lokali użytkowych położonych 
na  parterze budynku przy ul. Opolskiej 46B 
w  Strzelcach   Opolskich: 
 
 III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu 

użytkowego nr 1 o ogólnej powierzchni użytkowej 
42,34m2 (w tym pomieszczenie socjalne o  pow.  10,57m2) 
 

                                     oraz  
 
 V ustny przetarg nieograniczony na najem lokal 

użytkowego nr 6 o ogólnej powierzchni użytkowej 
45,36m2 (w tym pomieszczenie socjalne o pow. 3,11m2, wc 
o pow. 5,69m2 i korytarz o pow. 4,20m2). 

 

Zgodnie z warunkami przetargów, charakter działalności 
prowadzonej w lokalach powinien nawiązywać do funkcji 
pływalni „STRZELEC” zapewniającej rozwój fizyczny, czyli 
rekreacji, sportu oraz usług w zakresie poprawy stanu zdrowia 
i urody.  
 
Stawka czynszu wywoławczego, w przypadku każdego 
z  lokali wynosi 15zł/m² + 23% VAT.  
 
 



 Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 
5  lutego  br. (zarządzenie w  sprawie ustalenia czynszu za najem lokali 
mieszkalnych wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu gminy) 
ustalone zostały, jako obowiązujące od  dnia 1 czerwca 2021 r. stawki 
czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy: 
 
 stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 

5,70  zł/1  m2 powierzchni użytkowej lokalu (dotychczasowa stawka - 
5,50 zł/1 m2) 
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 1,77 zł/1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu (dotychczasowa stawka - 1,71 zł/1 m2) 
 

Wprowadzona zmiana stawek czynszu wynika z zasad polityki 
czynszowej określonych w  Wieloletnim Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 – 2021.  
 
Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2021r. 
Jednocześnie utraciło moc Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza 
Strzelec  Opolskich z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu 
za  najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu  gminy. 
 
 
 

 
 Podejmowane są działania zmierzające do realizacji w Strzelcach Op., 

na terenie pomiędzy ulicami: Moniuszki i Stawową (na działce nr 4392/2 
o powierzchni 1,0411 ha wraz z  przylegającym do niej pasem terenu 
zielonego obejmującym działkę  nr 4392/3 o powierzchni 0,1734 ha) 
budownictwa wielorodzinnego, wspieranego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń możliwe jest zrealizowanie budownictwa mieszkaniowego, 
komunalnego, wielorodzinnego, możliwe jest uzyskanie wsparcia 
finansowego w wysokości 80 % kosztów przedsięwzięcia. 
 
Planowana inwestycja przewiduje budowę trzech budynków 
wielorodzinnych dwukondygnacyjnych.   



 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 

 
 za pośrednictwem sołtysów, pracowników Urzędu oraz poczty, wszystkim 

właścicielom nieruchomości przekazane zostały zawiadomienia 
o  nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jaka obowiązuje na terenie Gminy Strzelce Opolskie od stycznia 
2021  roku.  
Zostało wygenerowanych ok. 5 tys. zawiadomień.  
Koszt materiałów, wydruku, dostarczenia oraz wysyłki zawiadomień wyniósł 
około 30 tys. zł. 

 
 w związku z wprowadzonymi od stycznia 2021 r. zmianami 

w  gospodarce odpadami (obowiązkową segregacją odpadów 
komunalnych na wszystkich nieruchomościach oraz wprowadzeniem ulgi dla 
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady 
zagospodarowywane są w  przydomowym kompostowniku) powstał 
obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Obowiązek ten dotyczył wszystkich właścicieli nieruchomości, na 
których do  tej pory nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
oraz tych,  którzy chcą skorzystać z ulgi.  

 
W konsekwencji powyższego, na przełomie stycznia i lutego 

do  Referatu Gospodarowania i Zarządzania Odpadami Komunalnymi 
wpłynęło 1190 nowych deklaracji o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 1130 dotyczących 
zmiany, a 61 deklaracji pierwszych.  

 

 

 do końca 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
położonych na terenie Gminy mieli również obowiązek złożenia 
„Oświadczenia” o pozostaniu lub wyjściu z gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w efekcie czego do referatu 
wpłynęło ponad 400 szt. oświadczeń.  
Żadna firma nie zdecydowała się na wyjście z systemu i podpisanie 
umowy z  inną firmą odbierającą odpady komunalne, wpisaną do Rejestru 
działalności regulowanej.  



 W bieżącym miesiącu wysłanych zostało 370 upomnień wzywających 
do  uregulowania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za  m-ce: październik, listopad i grudzień 2020 r. na łączną kwotę 77 tys. zł. 

 

 

 
 Na dzień 15 lutego 2021 roku kwota zaległości wynosi odpowiednio za lata: 

 2013 rok – procent ściągalności – 99,9 % 
 2014 rok – procent ściągalności – 99,7 % 
 2015 rok – procent ściągalności – 99,8 % 
 2016 rok – procent ściągalności – 99,7 % 
 2017 rok – procent ściągalności – 99,6 % 
 2018 rok – procent ściągalności – 99,2 % 
 2019 rok – procent ściągalności - 98,9 % 
 2020 rok – procent ściągalności - 97,6 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
 

Na terenie miasta prowadzone są prace w zakresie utrzymania terenów 
zielonych oraz prace w zakresie porządkowania drzewostanu: 

 
 

 
 Dobiegają końca prace porządkowe w obrębie drzewostanu na obszarze 

Parku Leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich. 
Wykonawca dokonał wycinki 17 szt. drzew (zgodnie z decyzją Starosty 
Strzeleckiego nr ROŚ.613.59.2020.JK1 z dnia 15.09.2020). 
Pozyskane w wyniku wycinki drewno jest sukcesywnie wywożone do siedziby 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
przy  ul.  Budowlanych 6 w Strzelcach Opolskich.  

 
 
 
 Prace w zakresie porządkowania drzewostanu prowadzone są  również 

w  lesie przy ul. Sosnowej, w parku miejskim oraz na  cmentarzu 
ewangelickim.   

 
 
 
 W dniu 16 lutego zawarto umowę z wykonawcą, a jednocześnie 

gwarantem realizacji zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście 
Strzelce Opolskie – Park Leśny przy ul. Opolskiej” na wykonanie na 
terenie ww. parku prac porządkowych (m.in. koszenie, pielenie chwastów) 
nieobjętych umową gwarancyjną. 

 
 
 
 
 11 lutego 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, na usunięcie 

9  szt.  drzew wraz z uporządkowaniem terenu w miejscowości 
Kalinowice.  
Termin realizacji zadania - do 28.02.2021 r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 W najbliższym czasie prowadzone będą dalsze prace w przedmiotowym 
zakresie. 
Do potencjalnych wykonawców wysłano zapytania ofertowe 
dot.  realizacji zadań: 

 

ZADANIE TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT 
utrzymanie zielonych terenów „Parku Rybaczówka” 
 
Prace realizowane będą na bieżąco w okresie marzec - 
listopad. 
 

 
 
 

28.02.2021  

dwukrotne koszenie trawy na terenie zabytkowego 
parku w Kalinowicach i Błotnicy Strzeleckiej. 
 
Wykaszanie trawy odbędzie się w dwóch turach maj - 
czerwiec oraz sierpień – wrzesień. 
 
wykonanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotu oraz oprysk 
i  wyzbieranie chwastów na  alejkach w  zabytkowym 
parku w Błotnicy Strzeleckiej 
Prace prowadzone będą w miesiącu maju. 

 
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla 
80  szt.  drzew na terenie miasta i gminy oraz kontrola 
15  wiązań Cobra i wykonanie jednej próby 
obciążeniowej 
 
Termin realizacji - do końca lipca br. 

 

8.03.2021  

przeprowadzenie (na długości około 900 m) zabiegów 
pielęgnacyjnych polegających na redukcji koron drzew 
i krzewów wchodzących w skrajnie drogi gminnej 
od  Kalinowic do  przysiółka Dolna Lipa. 
 
Prace wykonane zostaną przez firmę Usługowo-
Handlową „KARO” Mrowiec Roman, ul. Wiejska 74 
Kadłubiec. 
Termin realizacji – do 15 marca br. 

termin 
składania 

ofert 
upłynął  

19.02.2021  

 
 
 
 
 
 



 
INICJATYWY GOSPODARCZE 

 
 

 
 
 29 stycznia odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-

Gminnego „Jedź z nami”.  
 

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
przystąpienia do Związku nowych członków tj. gmin: Gogolin, Krapkowice 
oraz  Zdzieszowice.  
 

 

 
 
 18 lutego rozstrzygnięto publiczne zapytanie ofertowe dotyczące 

prowadzenia w 2021 r. targowiska miejskiego usytuowanego przy 
ul.  Plac  Targowy w  Strzelcach Opolskich. 
 
 
Zarządzanie targowiskiem miejskim obejmuje w szczególności: stworzenie 
odpowiednich warunków do  prowadzenia handlu obwoźnego, pobór 
wszelkich opłat związanych z  handlem na targowisku, nadzorowanie 
przestrzegania przez osoby i  podmioty prowadzące sprzedaż na targowisku 
regulaminu targowiska i  innych obowiązujących przepisów prawa; 
administrowanie i utrzymanie całej nieruchomości w stanie niepogorszonym. 
Zarządca pokrywa koszty mediów i wywozu śmieci.  

 
W postępowaniu złożona została 1 oferta – ofertę złożył dotychczasowy 
zarządca targowiska – p. Gabriela Bartoszek prowadząca działalność 
pod  firmą PUPHW Gabi.  
Zaoferowana przez oferenta kwota za zarządzanie targowiskiem 
to  7.300  zł miesięcznie.  
 
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wybranym wykonawcą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OŚWIATA 

 
 
 
 
 W ramach konsultacji ze środowiskiem, odbyło się 7 spotkań dotyczących 

reorganizacji sieci szkolno–przedszkolnej w Gminie Strzelce Opolskie.  
 
 
 
 44.500,00 złotych pozyskała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach 

Opolskich na realizację projektu „Na tropach przyrody”. 
W ramach zadania na terenie obejścia szkoły powstanie ścieżka 

dydaktyczna.  
Projekt sfinansowany zostanie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gminy Strzelce Opolskie. 

 
 
 
 Ruszyła pracownia informatyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

w  ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość”. 
 
 

 
 Uczennica PSP 4 w Strzelcach Opolskich p. Kamila Siwiec została laureatką 

stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla najzdolniejszych 
uczniów województwa opolskiego w ramach programu 
„Wspieramy  najlepszych III” na rok szkolny 2020/2021. 

 
 
 
 
 Od 12 lutego 2021 roku ponownie czynne jest LODOWISKO BIAY ORLIK 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.  
 

Zamknięty w grudniu obiekt został ponownie  przywrócony   do funkcjono-
wania w ramach ostatniego „luzowania” obostrzeń związanych  
z  przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. 
Nadal jednak obowiązują zasady reżimu sanitarnego, które mają uchronić 
użytkowników przed zakażeniem, a których przestrzeganie jest bezwzględnie 
wymagane. 
 

 
  



 
POMOC SPOŁECZNA 

 
 
 
 W dniu 1 lutego 2021 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 

o  świadczenie wychowawcze (500+), na okres świadczeniowy 
2021/2022, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022.  

 
W lutym i marcu wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. 
Do  dnia 23 lutego zostało przyjętych 1525 wniosków, co stanowi 
ponad  40%  prognozowanej liczby wniosków.  

 
Wnioski tradycyjne, czyli w wersji papierowej będą przyjmowane 
od  1  kwietnia. 

 
 
 
 
 Kontynuowana jest realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora”. 

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów 
do  mieszkania seniora, by  ograniczyć konieczność wychodzenia osób 
starszych na zewnątrz podczas pandemii. 

 
 
 

 
 

 Marszałek Województwa Opolskiego wystąpił z inicjatywą kontynuacji 
usług świadczonych przez Marszałkowskich Kurierów Społecznych.  
Praca Kuriera polegałaby m. in. na udzielaniu pomocy seniorom 
w  ich  codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności 
dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu 
posiłków, dotarciu do lekarza, towarzyszeniu na spacerach itp.  
Gmina Strzelce Opolskie wyraziła chęć przystąpienia do Programu, 
i  wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie 2 kurierów.  

 
Projekt będzie współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny 

w  ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego i nie będzie 
wymagał wniesienia wkładu własnego przez Gminę ani 
zachowania  trwałości usług. 

 
 

 
 



 W związku z okresem zimowym, jak i panującą pandemią, 
osoby  potrzebujące, w tym przede wszystkim osoby bezdomne mają 
zapewnioną pomoc w   punkcie „Przytulisko” przy ul. M Prawego 
w  Strzelcach Opolskich 
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje 
sytuację osób bezdomnych. Wraz z Policją, dwukrotnie w styczniu 
i  dwukrotnie w lutym dokonano kontroli miejsc, w których bezdomni 
najczęściej przebywają.  
Na terenie Gminy nie wystąpiły żadne zdarzenia z  udziałem bezdomnych, 
zagrażające ich życiu. 

 
 
 
 W styczniu wznowione zostało wydawanie artykułów żywnościowych 

dla mieszkańców Gminy, w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 
Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.  
Aktualnie pomocą objętych jest 420 osób. Są to osoby, których dochód 
nie  przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego 
do  korzystania z pomocy społecznej.  
 

 
 
 
 W związku z podwyżką od 1 stycznia 2021 r. stawek za wywóz śmieci, 

odnotowano wzrost liczby wniosków o pomoc w ponoszeniu kosztów 
związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaka 
może być udzielona w ramach gminnego „Programu osłonowego 
w  zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów 
związanych z  opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  
 

 W okresie styczeń – luty zostało przyjętych 81 wniosków (dla 
porównania  w  analogicznym okresie roku 2020 – 61 wniosków). 

 
 Pomoc w ramach Programu polega na pełnym przejęciu przez Gminę 

wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.  
Pomoc udzielana jest ze środków własnych Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Z dniem 1 marca br. na podstawie Zarządzenia Burmistrza 
Strzelec  Opolskich w sprawie ustalenia zasad wsparcia w ponoszeniu 
wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości, wdrożony zostanie 
Program, w ramach którego po rozeznaniu w zakresie potrzeb 
społecznych, możliwa będzie pomoc w ponoszeniu wydatków 
związanych z podatkiem od nieruchomości.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 
 
 
 28 stycznia rozstrzygnięte zostały 3 otwarte konkursy ofert 

dla  organizacji pozarządowych dot. realizacji w 2021 roku zadań 
publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie: 
 

Rodzaj zadania/środki 
publiczne 

zabezpieczone  
na realizację zadania 

ogółem 
 

Nazwa i adres oferenta Wysokość  
przyznanej dotacji   

(w zł) 

Działalność  
na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

35.000,00 zł 

 
Stowarzyszenie Rodzin 

i  Przyjaciół Dzieci 
i  Młodzieży 

Niepełnosprawnej 
„Ognik” 

ul. Krakowska 16 
47-100 Strzelce Opolskie 

 
 
 

18.000,00  

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Szkoły 

Specjalnej „Ósemka” 
ul. Ks. Wajdy 3 

47-100 Strzelce Opolskie 
 
 
 
 

 

17.000,00  

Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

 
25.000,00 zł 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju  

Wsi Kadłub 
ul. Powstańców Śląskich 

26 
47-175 Kadłub 

 
 
 

 

11.000,00  



 
 
 

Działalność na rzecz 
rodziny, 

macierzyństwa,  
rodzicielstwa, 

upowszechniania  
i ochrony praw 

dziecka 
 
 

20.000,00 zł 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Kadłub 

ul. Powstańców Śląskich 
26 

47-175 Kadłub 
 

7.000,00 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Szkoły 

Specjalnej „Ósemka” 
ul. Ks. Wajdy 3 

47-100 Strzelce Opolskie 
 

6.600,00 

Stowarzyszenie Rodzin 
i  Przyjaciół Dzieci 

i  Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Ognik” 
ul. Krakowska 16 

47-100 Strzelce Opolskie 
 

5.400,00 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Rozmierka 

„Nasza  Rozmierka” 
ul. Szkolna 5 

 47-100 Rozmierka 
 

1.000,00 

Stowarzyszenie Rozwoju  
Wsi Grodzisko 
ul. Główna 35 

47-175 Grodzisko 

0 
 

Oferta  nie  spełniła 
wymogów formal-
nych konkursu: 

 brak wymaganego 
oświadczenia 

 termin rozpoczęcia 
realizacji zadania 
jest niezgodny 
z  terminem 
wskazanym 
w  konkursie  

 ofertę podpisano 
niezgodnie 
ze  sposobem 
reprezentacji 
wskazanym 
w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

PRZYZNANE ŚRODKI OGÓŁEM  66.000 zł  



 W dniu 17 lutego ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zadanie 
z  zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
Zakres zadania objętego konkursem obejmuje w szczególności:  
1) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób 

starszych; 
2) działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów; 
3) działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa seniorów; 
4) działania zapobiegające marginalizacji i izolacji osób starszych, na rzecz 

integracji i zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym; 
5) działania informacyjno-doradcze dla seniorów i ich rodzin. 
 
 
Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację 
zadania objętego konkursem wynosi 14.000,00 zł.  
Wymagany wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 10% wartości 
całego zadania (środki finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy). 
 
 
Termin składania ofert na konkurs - do 19 marca 2021r.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 marca 2021 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPORT 

 
 
 
 W dniu 5 lutego ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej: „Propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido 
oraz  Mugen Shinto Ryu Iaijutsu, poprzez szkolenia i udział 
w  obozach  na terenie całego kraju”.  

 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu 
art.  3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ww.  ustawy. 

 
Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania objętego konkursem (dotacji) wynosi do 6.000 zł; 
Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego 
zadania (środki finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy). 

 
Termin składania ofert na konkurs – do dnia 26 lutego 2021 r.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 marca br. 

 
 
 
 
 
 Uczniowski Klub Sportowy „Komar” w Strzelcach Opolskich, 

w  dniu  3.02.2021r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą 
– „Organizacja zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Strzelce Opolskie – Wisła 2021” realizowanego w okresie 
od  20.02.2021r. - 20.03.2021r. 

 
Uznając celowość realizacji ww. zadania, zgodnie z wymogiem 

wynikającym  z Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z dnia 27  listopada 2013r. w sprawie określenia warunków 
i  trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z późn. zm. wniosek 
został zamieszczony na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w miejskim serwisie 
internetowym. 

W związku z brakiem uwag do wniosku, w dniu 18 lutego podpisana 
została umowa o wsparcie finansowe ww. zadania publicznego 
na  kwotę 8.000zł. 

  



 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 
 
 
 
 W związku z zaangażowaniem gmin w Narodowy Program Szczepień 

przeciwko COVID -19, poprzez zapewnienie transportu do punktów 
szczepień dla osób mających trudności z dotarciem na ww. szczepienia, 
powołałem koordynatora ds. szczepień w osobie Pana Jana Bogusza – 
Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych.  
      
Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:  
 organizacja i koordynacja dowozu do punktu szczepień uprawnionych 

mieszkańców gminy;  
 koordynowanie działania infolinii ds. informacji o szczepieniach i dowozach 

na ww. szczepienie. 
 

 
Telefoniczny punkt zgłoszeń działa pod numerem 77 461 29 23,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.  
W naszej gminie dowozem pacjentów do placówek zajmują 
się  poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. (przewozy osób na 
wózkach inwalidzkich). 

 

Do chwili obecnej, zlecenie na transport zgłosiło 19 osób, z czego 
wykonano 8 transportów (w tym: PKS - 2, OSP Strzelce Opolskie – 3,  
OSP Szymiszów – 2, OSP Sucha – 1). 

 
 
 
 
 W dniu 9 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, na którym: 
 powołano Jury do przeprowadzenia Eliminacji Miejsko-Gminnych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;  
 zaopiniowano wnioski o nadanie medali dla członków OSP  
 rozpatrzono i zaopiniowano wnioski o zakup sprzętu i umundurowania dla 

OSP; 
 uaktualniono (zgodnie z propozycjami OSP) Harmonogram Zebrań 

Sprawozdawczo-Wyborczych OSP  
 opracowano propozycje do Planu Pracy Zarządu w 2021 roku.  
 

 



 W okresie silnych mrozów członkowie OSP patrolowali potencjalne 
miejsca (opuszczone budynki, działki), w  których mogą przebywać 
osoby bezdomne.  

 

31 stycznia i 9 lutego przeprowadzono patrole w rejonie ul. Ciepłowniczej, 
ul.  Fabrycznej, ul. 1- go Maja, ul.  Krakowskiej (dawna „musztardownia”) 
oraz  w  rejonie ul.  Toszeckiej w Strzelcach Op.  

W wyniku przeprowadzonych patroli: 

 31 stycznia - stwierdzono obecność 7 bezdomnych (1 osoba w rejonie ul. 
Fabrycznej, 1 w rejonie ul. Toszeckiej oraz 5 osób na terenie byłej 
„musztardowni”); 

 9 lutego - stwierdzono obecność 7 bezdomnych (1 osoba w rejonie 
ul.  Fabrycznej oraz 6 osób na terenie byłej „musztardowni”).  

Wszystkie z osób bezdomnych odmówiły skorzystania z  oferowanego 
im  wsparcia i pomocy. 

 
 
 

ZADANIA NA NAJBLIŻSZY OKRES: 

 

 przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na realizację zadania 
związanego z modernizacją kotłowni i wymianą kotła c.o. w OSP Kadłub; 
 

 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 
 

 przeprowadzenie Eliminacji Miejsko-Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje odbędą się 15 kwietnia na  bazie OSP 
Strzelce Opolskie; 

 
 kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP. 

Kampania zakończy się Zjazdem Oddziału M-G Związku OSP RP, 
który  wstępnie planowany jest na dzień 20  listopada br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTU „STRZELEC”  

 
 

 
 Z dniem 1 lutego, w  ograniczonym zakresie, wznowiło swoją 

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

W okresie 1 – 12 lutego zakład w dalszym ciągu pozostawał 
w  rotacyjnym systemie przestoju ekonomicznego, w którym liczba 
personelu została zminimalizowana do obsługi dzieci z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Kusy” oraz dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1, które dzięki uchwale Polskiego Związku zostały powołane do Kadry 
Narodowej i tym samym mogły korzystać z usług pływalni zgodnie 
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  

W tym czasie CRWIS „Strzelec” pozostawało otwarte również 
dla  klientów powołanych do Kadry Narodowej z innych związków 
sportowych.  

 
 
Z dniem 13 lutego pływalnia - przy zachowaniu dotychczasowych 

środków bezpieczeństwa - wznowiła swoją działalność dla klientów 
indywidualnych. Dzięki złagodzeniu obostrzeń możliwe stało się 
przywrócenie pełnej oferty CRWiS, w tym sauny, zajęć aquafitness, 
czy  nauki  pływania.   

 
Jednocześnie od dnia 12 lutego aneksowano zapisy kończące postój 

ekonomiczny z przedstawicielami załogi CRWIS. 
 

 
W lutym Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” odwiedziło 
4499  klientów.  

 
 
 
 
  



 
KULTURA  

 
 
 
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna obecnie prowadzi prace 

związane z  przeprowadzką i przygotowaniem do działalności 
bibliotecznej w  nowym obiekcie – przy ul. Marka Prawego 21 
w  Strzelcach Opolskich.  

 
 
 W styczniu rozstrzygnięty został przetarg, dzięki któremu 

w  najbliższym czasie w pomieszczeniach po Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej – powstaną pracownie: ceramiczna, tkactwa 
i  linorytu, a także zaplecze do  wystaw tematycznych w holu.  
 
Pracownie powstaną w ramach projektu „Przystanek kultura, 
czyli  budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki, poprzez galerię 
do  pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”. 
 
Wartość projektu wynosi 245 tysięcy 883 złotych, z czego pozyskane 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w  wysokości 127 tysięcy 260 złotych oraz wkład własny SOK-u 
w  kwocie 118 tysięcy 623 zł.  
 
 

 Strzelecki Ośrodek Kultury jest w trakcie realizacji projektu 
dla  młodzieży „Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”, 
w  ramach programu Równać Szanse.  
W trybie online realizowane są zajęcia teatralne online, jak rownież spotkania 
tematyczne. 
Trwają przygotowania zdjęć do gry memory o Strzelcach Opolskich.  

 
 
 Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu kroszonkarskiego, 

a  także  festiwalu przedszkolaka EKOZOOALNDIA. W przypadku obydwu 
działań przewiduje się możliwość ich przeprowadzenia online.  
 
 

 Przygotowywane są wnioski dotyczące realizacji warsztatów oraz innych 
działań o  różnorodnym charakterze. Jeśli tylko warunki pozwolą, 
przewidziano liczne spotkania i wyjazdy.  

 
 
 Od stycznia, dwa razy w  tygodniu, prowadzona jest gimnastyka online 

dla  seniorów.  



 31 stycznia odbył się 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 
Strzelecki sztab WOŚP tradycyjnie zawiązany został przy Strzeleckim 
Ośrodku Kultury.  

 
Z uwagi na trwającą pandemię, nie odbyły się żadne wydarzenia sceniczne, 
które rokrocznie były nieodłącznym elementem finału.  

 
W niedzielny poranek, na strzeleckie ulice wyruszyło 

34  wolontariuszy (mniejsza liczba niż w latach ubiegłych, kiedy to 
w  strzeleckim sztabie rejestrowało się około 100 wolontariuszy). 
W związku z trwającą pandemią, finał orkiestry przeniósł się jednak  
w  znacznej mierze do Internetu - równolegle do prowadzonej kwesty, 
w  sieci internetowej trwała zbiórka do tzw. eSkarbonki, licytowano 
także przygotowane dla potrzeb wydarzenia fanty. 

 
 
Podczas 29. finału WOŚP strzelecki sztab zebrał: 
• w gotówce - 51.474,12 zł oraz 64,75 Euro 
• z aukcji online i eSkarbonki - 5.552 zł. 
 
 
Zebrana kwota jest znacznie mniejsza niż w roku ubiegłym (zebrano 
wówczas 116.117,18 zł), ale nie rekordy są  istotne w tej wielkiej akcji, 
ogólnopolskiej akcji. Liczy się każda  ofiarowana złotówka, która zostanie 
przeznaczona na potrzeby służby zdrowia.  
 
Tym razem zebrane środki Fundacja WOŚP przeznaczy na zakup 
sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii 
i  diagnostyki głowy.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPRAWY RÓŻNE  

 
 
 

 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
 

Wiodącą formą w nadchodzącym spisie jest samospis internetowy.  
Główny Urząd Statystyczny kładzie duży nacisk na tą formę uzyskania 
informacji spisowych.  
W ramach działań promocyjnych  w najbliższych tygodniach po gminie 
Strzelce Opolskie będzie jeździł samochód z GUS, który będzie odtwarzał 
przez megafon informacje dla mieszkańców o  obowiązkowym spisie 
i  zachęcał do samospisu internetowego.  
Gmina Strzelce Opolskie zgodnie z wytycznymi GUS zapewni mieszkańcom 
możliwość samospisu internetowego w biurze spisowym, które zostanie 
uruchomione w ratuszu od 1 kwietnia.  
 
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy 
pomocy rachmistrza spisowego. 
 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 

 

W dniu 25 lutego odbędzie się szkolenie online dla rachmistrzów spisowych, 
które zakończy się egzaminem. 

 


