
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(27 LIPCA - 28 WRZEŚNIA 2016 R.) 
FINANSE 

Zarządzenia finansowe wydane w okresie 27 lipca – 28 września 2016 r.: 

1) Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 
2016. 

Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXIV/184/16 Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 
2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok. 

2) Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych  
 
 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 94.369,98 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych przez Gminę Strzelce Opolskie dotacji: 

 
KWOTA  

DOTACJI 
PRZEZNACZENIE 

 
90.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej  

4.369,98 zł środki finansowe przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków 
energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej oraz na koszty 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.  

94.369,98 zł OGÓŁEM 

3) Zarządzenie nr 164/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. 

Zarządzenie dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej  
w § 7 Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 
2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok w kwocie 30.300 
zł.  
Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek Kierownika Ref. Inwestycyjno-Technicznego 
– w związku z realizacją nw. zadań: 
� zadania pn. „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego 

w Strzelcach Opolskich – etap II (kwota 26.000 zł); 
 Na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego 

w Strzelcach Opolskich – etap II” zaplanowano w budżecie gminy 200 000 złotych.  
 W roku bieżącym poniesiono już nakłady finansowe związane z opłatą przyłączeniową, 

aktualizacją dokumentacji projektowej oraz opłatą za wydanie dziennika budowy w wysokości 
ok. 6.000zł.  



 Po przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy projektu okazało się, 
że zabezpieczona w budżecie kwota jest niewystarczająca.  

 Złożona oferta dotycząca przedmiotowego zadania wynosi 214 881 złotych brutto.  
 Ponadto zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę konieczne jest powołanie przez Inwestora 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Szacunkowy koszt nadzoru  
to ok. 5.000zł brutto.  

 Tak więc łączne nakłady na to zadanie wyniosą ok. 226.000zł.  

� projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Strzelce Opolskie – park leśny  
przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich” (kwota 4.300 zł)  

 Zwiększenie środków o kwotę 4.300 zł niezbędne było w celu umożliwienia zawarcia umowy na 
wykonanie studium wykonalności dla ww. inwestycji oraz pokrycia kosztu zakupu map.  

4) Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 110.000,00 zł.  
Przedmiotowe zmiany dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty 
i Wychowania w Strzelcach Opolskich, m.in. w związku z: 
� ruchami kadrowymi związanymi ze zmianami organizacyjnymi od roku szkolnego 

2016/2017 tj. przede wszystkim brakiem klas pierwszych w większości szkół podstawowych oraz 
zmniejszeniem liczby oddziałów w gimnazjach, w konsekwencji czego miały miejsce przypadki 
wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela. 
Zwiększenie środków na ten cel możliwe jest z wynagrodzeń  
(wraz z pochodnymi) w związku z planowanymi niższymi kosztami funkcjonowania niektórych 
placówek od września 2016 r.  

� koniecznością przyj ęcia do realizacji zakupu inwestycyjnego tj. kotła warzelnego gazowego 
do stołówki szkolnej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich, co związane jest ze wzrostem od 
września 2016 r. liczby obsługiwanych dzieci, o dzieci z nowo utworzonych oddziałów 
przedszkolnych; 
 

� realizacją letnich form wypoczynku dla uczniów. 
5) Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków budżetowych, w ramach funduszu sołeckiego na 
2016 rok.  
Wprowadzone zmiany na łączną kwotę 6.769,00 zł – zgodnie z wnioskiem Kierownika Ref. 
Rolnictwa - wynikaj ą z oszczędności w realizacji niektórych zadań w ramach funduszu 
sołeckiego. 

6) Zarządzenie nr 177/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie 
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 567.698,00 zł.  
Największe kwotowo przesunięcia dotyczą Działów: 
 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Przesunięcia na kwotę 24.000 zł dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego w Strzelcach Op. w związku z koniecznością: 

� rozliczenia kosztów eksploatacji za II kwartał 2016 r. (22.000 zł); 
� realizacją umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (2.000 zł)  

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 Przesunięcia na ogólną kwotę 532.355,00 zł dokonane na wniosek Dyrektora  
 Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, wynikaj ą ze: 

1) zmiany zapisów art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 zobowiązującego JST do przeznaczenia 
określonych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 



i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 
grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.  

Powyższe zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i nie wpływają w żaden sposób na 
poziom ponoszonych wydatków.  

 
2) przyj ęcia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 

PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich”. 
Przyjęcie zabezpieczenia w wysokości 11.000 zł umożliwi wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz audytu energetycznego, którego to dokumenty mogą być podstawą do 
ubiegania się o dofinansowanie zadania.  

7) Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie i planu 
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-
2019. 

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2015 r. - 
zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/125/2016 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco: 
- d o c h o d y o g ó ł e m 89.500.000,00zł 
- w y d a t k i o g ó ł e m 93.050.000,00zł 
- p r z y c h o d y w wysokości: 5.300.000,00zł 
- r o z c h o d y w wysokości: 1.750.000,00zł. 

 
Na przestrzeni I półrocza 2016 roku uchwalony budżet gminy podlegał zmianom, 

w konsekwencji których na 30 czerwca nastąpiło jego zwiększenie o kwotę 12.736.260,69 zł.  
 Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień 1 stycznia 
2016 r. oraz po dokonanych zmianach do dnia 30 czerwca tj. na dzień sporządzania niniejszej 
informacji i zaistniałe różnice w planach.  

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2016 PRZED I PO ZMIANACH - zestawie nie porównawcze 

PLAN :  na 
01.01.2016 r. 

na 
30.06.2016 r. 

wykonanie 
30.06.2016 r. 

Wskaźnik 
procentowy 

[4:3] 
1 2 3 4 5 

DOCHODY  89.500.000,00 102.236.260,69 55.394.309,88 54,2 

z czego: dochody bieżące 87.875.500,00 100.528.668,69 54.878.215,05 54,6 

 dochody majątkowe 1.624.500,00 1.707.592,00 516.094,83 30,2 
w tym:     
subwencja 22.640.246,00 22.318.251,00 13.620.640,00 61,0 
dotacje na zadania 
zlecone 

6.912.314,00 17.519.309,69 8.165.116,41 46,6 

dotacje na zadania 
własne 

2.354.675,00  2.781.190,00 1.451.089,59 52,2 

środki pozyskane 
z innych źródeł (w tym 
z UE) 

314.300,00 
(0,00) 

424.242,00 
(26.100,00) 

50.106,50 
(38.056,50 ) 

11,8 
145,8 

pozostałe dochody 
w tym z opłat za zezwolenia 
za sprzedaż 
napojów alkoholowych  

57.278.465,00 
700.000,000 

59.193.268,00 
700.000,00 

29.106.309,38 
521.739,87 

49,2 
74,5 

     



PRZYCHODY 5.300.000,00 5.300.000,00 6.692.852,78 126,3 

pożyczki i kredyty  1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0 
wolne środki 3.550.000,00 3.550.000,00 6.692.852,78 188,5 
DOCHODY + 
PRZYCHODY 94.800.000,00 107.536.260,69 50.420.529,25 54,0 

     
WYDATKI + 
ROZCHODY 94.800.000,00 107.536.260,69 44.041.220,66 40,8 

     
WYDATKI 93.050.000,00 105.786.260,69 47.273.652,39 44,7 

w tym: wydatki bieżące 87.451.067,00 99.122.000,69 46.264.382,45 46,7 

 wydatki majątkowe 5.598.933,00 6.664.260,00 1.009.269,94 15,1 
w tym:     
wydatki własne + 
powierzone 

86.137.686,00 88.266.951,00 39.253.791,03 44,5 

z czego na wydatki 
GPPiRPA i PPN 

700.000,00 700.000,00 298.290,90 42,6 

wydatki na zlecone 6.912.314,00 17.519.309,69 8.019.861,36* 45,8 
w ramach wydatków 
bieżących: 

    

wynagrodzenia i pochodne 44.629.492,40 45.249.640,93 22.483.951,31 49,7 

wydatki remontowe 
 

1.859.902,00 
2.224.366,00 680.218,20 30,6 

     

ROZCHODY 1.750.000,00 1.750.000,00 821.925,64 47,0 

 
spłata kredytów i pożyczek 
krajowych 

 
1.750.000,00 

 
1.750.000,00 

 
821.925,64 

 
47,0 

     

DOCHODY-WYDATKI -3.550.000,00 -3.550.000,00 8.120.657,49 X 

PRZYCHODY - 
ROZCHODY +3.550.000,00 +3.550.000,00 5.870.927,14 X 

*) w kwocie są wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku 
budżetowym w kwocie 16.051 zł , a zrefundowane w roku bieżącym. 

 
Poddając analizie uzyskane za pierwsze półrocze wskaźniki wykonania budżetu można 
stwierdzić, iż realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły 
wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka budżetowa rzędu 8.120.657,49 zł. 
Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest utrzymywanie stałej płynności 
przy zachowaniu równowagi w zakresie wydatków bieżących z uzyskanymi dochodami 
bieżącymi i zerowym stanem zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca.  
Osiągnięty stopień zaangażowania realizacji przyjętych do tegorocznego budżetu zadań 
(uwzględniający rozpoczęte procedury oraz sposób uruchamiania środków zewnętrznych 
i przyznanych dotacji) można uznać za zadawalający.  
Uzyskane wyniki za pierwsze półrocze dają podstawę, by w sposób odpowiedzialny 
kontynuować realizację założeń budżetu roku 2016. 

8) Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 



Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 81.266,00 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych przez Gminę dotacji: 

 

KWOTA 
DOTACJI  

PRZEZNACZENIE 

15.759,00  środki przeznaczone na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz 
przez powiaty koordynatorów w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach 
realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 
2016 
 
 

52.597,00 środki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
publicznej tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
 
 
 

12.910,00 środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 
na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 
 

81.266,00  OGÓŁEM 
9) Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 września 2016 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  
 

Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 257.560,00 zł. 
Największe kwotowo przesunięcia dotyczą Działów: 
 
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (103.000 ZŁ) 
Przesunięcia na łączną kwotę 103.000,00 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika Ref. 
Inwestycyjno-Technicznego i polegają na przesunięciu środków w łącznej kwocie 130.000 zł 
z zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą w Strzelcach 
Opolskich” na nowe zadania: 
� remont drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na działce nr 1587 w Strzelcach Opolskich 

(przedłużenie ulicy Czereśniowej) 
� remont nawierzchni ul. Strzelców Bytomskich” 

oraz  
na zwiększenie środków finansowych na zadaniach: 

� remonty awaryjne chodników; 
� bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 

 
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA  
(36.900 zł) 
Przesunięcia na łączną kwotę 36.900 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia 
środków na zakupy sprzętu dla OSP (z dotacją), a także zapewnienia bieżącego 
funkcjonowania OSP. 
 
 
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (49.700 zł) 
Przesunięcia w ramach ww. Działu dokonane zostały na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, w związku z: 



� koniecznością przebudowy sieci internetowej oraz wykonania drobnych prac 
remontowych w szkołach podstawowych; 

� potrzebami związanymi z organizacją zajęć na krytej pływalni przez PSP Nr 
2 w Strzelcach Opolskich; 

� przyj ęciem do realizacji nowego zakupu inwestycyjnego tj. nowej kuchni gazowej 
z piekarnikiem do stołówki szkolnej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich, co związane jest 
ze wzrostem od września 2016 r. liczby obsługiwanych dzieci o dzieci z nowo utworzonych 
oddziałów przedszkolnych. 
Zwiększenie środków na powyższe cele możliwe jest z zadań, których koszt będzie niższy od 
zaplanowanego tj. z ubezpieczenia mienia placówek oświatowych (z związku wynegocjowaną 
wysokością polisy ubezpieczeniowej) oraz dowozu uczniów (w związku z objęciem od roku 
szkolnego 2016/2017 niższej liczby uczniów dowozem). 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA (32.200 ZŁ) 
Zmiany na łączną kwotę 32.200 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opolskich, a wynikaj ą z urealnienia planu finansowego ww. jednostki.  

10) Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 września 2016 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy, z związku ze zmianą dotacji celowych. 

KWOTA 
DOTACJI  

PRZEZNACZENIE 

725.400,00 
 
 

Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na 
podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na 
podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na 
opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla 
opiekunów.  
 

10.890,00 środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.  
 

736.290,00 OGÓŁEM 
11) Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 września 2016 r. 

w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej. 

Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, 
w związku z bieżącą działalnością, w celu prawidłowej realizacji zadań.  

12) Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 września 2016 r. 
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.  

Ujęte w Zarządzeniu przesunięcia środków dokonane zostały na wniosek kierowników 
komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  
Zmiany w planie wydatków niezbędne były, w celu prawidłowej realizacji zadań.  

� Do końca czerwca przyjmowanie były propozycje projektówdo przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego.  
 
• W wyznaczonym terminie wpłynęły 33 propozycje projektów.  

 
• Łączna wartość zgłoszonych przez mieszkańców projektów wyniosła 1.396.237,98 zł.  

 
• W wyniku przeprowadzonej procedury ich weryfikacji, ustalona została lista projektów 

zakwalifikowanych do społecznych konsultacji, czyli głosowania mieszkańców (24 
projekty). 

 



• Głosowanie mieszkańców w konsultacjach społecznych miało miejsce w okresie od 29 
sierpnia do 5 września br. 

• Na projekty budżetu obywatelskiego głosowało 3180 osób (głosów ważnych - 3157).  
• Do realizacji zakwalifikowało się 7 projektów na łączną kwotę prawie 287 tysięcy złotych. 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W 2 017 ROKU 
 

NUMER TYTUŁ KOSZT 
LICZBA 
PUNKTÓW 
(WAŻNYCH ) 

0010 
Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy 
informacyjnej przy PSP w Dziewkowicach 
 

40 000,00 zł 3980 

0015 
Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II 
 

45 000,00 zł 3208 

0009 
Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich 
w Strzelcach Opolskich - etap II 
 

22 000,00 zł 2716 

0024 
Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Piastów Śląskich 
w Strzelcach Opolskich 
 

49 994,00 zł 2623 

0008 

Bezpiecznie wokół przedszkola – zagospodaro-wanie terenu 
pod miejsca parkingowe  
w Szymiszowie-Wsi - etap I 
 

50 000,00 zł 2616 

0002 
Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 
9A,9B,9C,9E, 9F w Rożniątowie 
 

30 000,00 zł 2237 

0006 
Radosne podwórko - modernizacja istniejącego placu zabaw 
na Nowej Wsi w Strzelcach Opolskich 

50 000,00 zł 2221 

 SUMA: 286 994,00 zł  

 
Dziękuj ę za każdy głos i gratuluję liderom zwycięskich projektów. 
Doceniam wkład pracy inicjatorów wszystkich zgłoszonych pomysłów, również tych, które nie 
zostały zakwalifikowane do realizacji w roku 2017. 

� Rozstrzygnięty został konkurs na logo Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.  
 
Z siedmiu ciekawych propozycji komisja konkursowa wybrała pracę Dominika Kastury.  
Odtąd wybrane logo ilustruje wszelkie informacje związane z budżetem obywatelskim naszej 
gminy. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
� W dniu 30 listopada 2015 r. Gmina Strzelce Opolskie złożyła do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o dotację na realizację 
przedsięwzięcia związanego z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA” – III nabór 
2015 r.  

Wniosek obejmował 33 inwestycje zlokalizowane na terenie miasta Strzelce Opolskie 
polegające na wymianie 45 starych palenisk i kotłów węglowych na 32 źródła niewęglowe i 3 źródła 
węglowe o wyższej sprawności spalania. Realizację zadań zadeklarowały osoby fizyczne, pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania. 
 
Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wyniosły 1 063 585 zł, natomiast wnioskowana kwota 
dotacji w wysokości 55% wyniosła 584 971 zł, w tym: 



a) do 45% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie; 

b) do 10% zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 

 
W dniu 8 sierpnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu powołując się na złożony przez Gminę wniosek i otrzymane w dniu 28 lipca 2016 r. pisma 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował 
tut. urząd, że Zarząd NFOŚiGW w Warszawie Uchwałą nr B/32/5/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. 
nie wyraził zgody na udostępnienie środków WFOŚiGW w Opolu na realizację wszystkich 
zadań objętych wnioskiem.  
Fundusz w Warszawie powołał się na § 14 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu wniosków o udostępnienie 
środków, który stanowi, że uchwałę w sprawie udostępnienia środków albo odmowie udostępnienia 
środków podejmuje Zarząd NFOŚiGW. Podjęcie uchwały o odmowie udostępnienia środków nie 
wynika z negatywnej oceny wniosków.  
W związku z tym, WFOŚiGW w Opolu nie może udzielić Gminie Strzelce Opolskie dotacji na ww. 
zadanie. 

Po uzyskaniu ww. informacji, do wszystkich uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału 
w programie wystosowane zostały pisma informujące o odmowie udzielenia dotacji wraz 
z podziękowaniem za udział w projekcie. 

� Informacja dot. przebudowy wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich. 

 
 Przebudowa wiaduktu na ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich rozpoczęła się w 2015 r. Od 
czasu rozpoczęcia robót Gmina nie była informowana o zakresie prac i o planowanym 
terminie ich zakończenia.  

W ostatnim czasie Gmina powzięła z artykułów prasowych oraz posiedzenia Rady 
Budowy z dnia 21-07-2016 r. informacje, z których wynika, że podczas realizacji zadania 
wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „SANEL” Sp. z o.o. ul. 11 
Listopada 36 41-705 Ruda Śląska napotkał szereg problemów przy realizacji powołanego na 
wstępie zadania. W trakcie robót fundamentowych natrafił w gruncie na pustki (kawerny) będące 
efektem zjawisk krasowych charakterystycznych dla tych terenów, które to pustki ze względu na 
ryzyko powstawania zapadlisk i lejów w gruncie stanowią poważne zagrożenie dla stabilności 
przebudowywanego wiaduktu. 
 Powzięto również nieoficjalne informacje, że Wykonawca oraz Inwestor (PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław) 
stwierdzili konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia gruntu w celu 
uzyskania parametrów wymaganych względami konstrukcyjnymi inwestycji.  

Uzdatnienie podłoża na przedmiotowym terenie przeprowadzono bez wiedzy i zgody 
gminy Strzelce Opolskie poprzez wypełnienie pustek (kawern, spękań, szczelin) oraz scalenie 
brył i okruchów skalnych metodą podsadzania w drodze iniekcji materiału podsadzkowego 
do podłoża. Wykorzystano do tego celu zaczyny cementowo-pyłowe składające się z popiołu 
lotnego fluidalnego lub żużli, popiołów paleniskowych oraz cementu i wody. Ilość 
zatłoczonego materiału szacuje się na ok. 5 000 m3. Roboty te wykonano na podstawie projektu 
technologicznego sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„GEOTEST” Zakład Robót Geologiczno-Inżynieryjnych ul. Sowińskiego 56 / 6, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski. 
 Taki stan rzeczy wzbudził najwyższy niepokój władz gminy Strzelce Opolskie ponieważ 
prace prowadzone są w sąsiedztwie zlokalizowanego przy wiadukcie ponoru będącego 
głównym odbiornikiem wód powierzchniowych z terenu miasta Strzelce Opolskie.  
Niekontrolowane wypełnienie szczelin krasowych bliżej nieokreśloną substancją może 
zaburzyć stosunki wodne na przyległym obszarze powodując zagrożenie nie tylko 
podtapiania wiaduktu i drogi pod nim ale także mieszkańców sołectwa Nowa Wieś.  
Obawiamy się ponadto, iż użyta do wypełnienia pustek substancja będzie wypłukiwana i wraz 
z wodami gruntowymi oraz podziemnymi będzie migrować do pobliskiego głównego ujęcia 



wody pitnej dla mieszkańców Gminy. Na prośby i apele Gminy w tym zakresie wykonawca 
oraz inwestor nie reagują.  
 

 Z posiadanych przez Gminę informacji wynika, że: 
1. brak jest pewności, czy wykonawca posiada zatwierdzony projekt prac geologicznych 

w ujętym wyżej zakresie ponieważ powołany wyżej „projekt technologiczny” nie został 
w trybie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze zatwierdzony przez Starostę Strzeleckiego ani 
zaopiniowany przez Burmistrza Strzelec Opolskich, ponadto roboty nie zostały zgłoszone 
Staroście oraz Burmistrzowi Strzelec Opolskich, 

2. opisane wyżej roboty dodatkowe mogą mieć charakter istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego projektu budowlanego (roboty nie posiadają opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, o czym mowa w art. 36a ust. 
5 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane), 

3. Wojewoda Opolski jako organ wydający pozwolenie na budowę również nie został 
o powyższych istotnych odstępstwach powiadomiony (nie przeprowadzono procedury zmiany 
pozwolenia na budowę), 

4. mimo kilkukrotnych deklaracji wykonawca nie przedstawił receptur składu mieszanek, 
którymi wypełniane są kawerny a także certyfikatów, aprobat technicznych ani innych 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania ww. mieszanek w budownictwie.  

  
W związku z powyższym, w szczególności biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie 

mieszańców Gminy a także w trosce o zgodność prowadzonych robót z ustawą Prawo 
Budowlane, wystąpiłem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu 
o przeprowadzenie stosownego postępowania w przedmiotowej sprawie. 

Pismo to zostało również skierowane do inwestora, wykonawcy oraz innych organów takich 
jak Starosta Strzelecki, PINB w Strzelcach Opolskich , SWiK Sp. z o.o., WIOŚ w Opolu oraz 
Wojewódzki Geolog. 

Ponadto sprawa została skierowana przez Starostę Strzeleckiego do Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Gliwicach, celem podjęcia działań wynikających z przepisów ustawa Prawo 
geologiczne. 

� Informacja dot. przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DW nr 426 ul. Marka Prawego 
w Strzelcach Opolskich. 

 
 W związku z prowadzoną inwestycją polegającą na przebudowie wiaduktu w ciągu DW nr 
426 ul. M. Prawego w Strzelcach Opolskich wykonawca pn. BANINEX z siedzibą w Będzinie 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu drogowego dokonał zamknięcia odcinka 
DW nr 426 na odcinku od drogi powiatowej ul. Matejki do drogi powiatowej ul. Dworcowej, 
odcinka drogi gminnej ul. Stawowej oraz ul. Dziewkowickiej. 

Po przeanalizowaniu wprowadzonej organizacji ruchu drogowego stwierdzono, że 
zastosowane oznakowanie jest słabo widoczne i skutkuje nadmiernym oraz nieuzasadnionym 
obciążeniem dróg gminnych i powiatowych w centrum miasta Strzelce Opolskie stwarzając tym 
samym zagrożenie dla stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
w szczególności pieszych.  

Ponadto kierowcy, którzy nieopatrznie wjechali w ul. Matejki nie mieli możliwości 
bezpiecznego zawrócenia.  

Największe zagrożenie powstawało na znacznie zwężonym odcinku ul. Habryki gdzie 
zlokalizowany jest wiadukt kolejowy (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka) 
i obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t a także zakaz 
wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,2 m. Nierozważne korzystanie z tego odcinka drogi 
skutkować może uszkodzeniem wzmiankowanego wiaduktu i spowodować poważne utrudnienia 
w ruchu kolejowym na trasie nr 132 Bytom – Wrocław Główny. 

W związku z powyższym oraz podyktowaną potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszym i powstrzymania uczestników ruchu tranzytowego od wjeżdżania do miasta 
i skierowania ruchu na oficjalnie wyznaczone objazdy, wystosowałem pismo do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu o ustawienie dodatkowej zapory drogowej pojedynczej U-20a 



z dwoma sygnałami świetlnymi pulsującymi oraz znakiem B-1 (zakaz ruchu w obu 
kierunkach) zaopatrzonym w tabliczkę o treści: „Nie dotyczy pojazdów obsługi budowy, 
dojazdu do posesji oraz zaopatrzenia” bezpośrednio za skrzyżowaniem ul. Marka Prawego 
z ul. Zakładową patrząc od strony Zawadzkiego w sposób uniemożliwiaj ący kierowcom 
wjeżdżanie w ul. Matejki i dalej do centrum miasta. 

 
Ponadto zostało wystosowane pismo do Starosty Strzeleckiego z wnioskiem 

o zastosowanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej i dodatkowego pasa ruchu dla pieszych na 
wiadukcie zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej ul. Habryki w Strzelcach Opolskich. 

 
W dniu 23 sierpnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

zarządów dróg, wykonawcy i policji.  
Poza dodatkową sygnalizacją, wszystkie wnioski zostały uwzględnione.  
Na podstawie uzgodnień ze spotkania 1 września wprowadzono tymczasową organizację ruchu 
zgodnie z projektem. 

 
Następnie analizując ruch kołowy podczas zamknięcia ulic Dworcowej  

i M. Prawego stwierdzono, że na ul. Cementowej na skrzyżowaniu z DK nr 94 tworzy się zator 
drogowy spowodowany trudnym wjazdem na drogę krajową.  
W związku z tym, zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami starostwa i policji, w celu 
usprawnienia ruchu na drogach. 
Ustalono, że dla poprawy płynności ruchu drogowego niezbędne jest otwarcie dla ruchu ul. 
Osieckiej i ul. Leśnej oraz zmiana ruchu jednokierunkowego pod wiaduktem na ul. Habryki 
w sposób umożliwiaj ący pod nim przejazd od ul. Zakładowej w kierunku centrum miasta. 
 Nowa organizacja ruchu obowiązuje od 3 września 2016 r. 

INWESTYCJE  
ZADANIA W REALIZACJI 

 
• Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. 

Strzeleckiej w Dziewkowicach”.  
Zadanie realizuje biuro projektów SEWI z Opola za 28 413,00 złotych. W ramach opracowania zostanie 
zaprojektowany chodnik wraz z odwodnieniem. 

•  „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na gminnych 
ciągach pieszych. Na realizację zadania przeznaczono 40 000 złotych. 

• „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap  II (część rekreacyjna) - opracowanie 
dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona została przez Pracownię 
Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy koncepcja zmian mających na celu 
zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowane będą projekty wykonawcze dla rozbudowy CRWiS 
STRZELEC.  
Koszt zadania określony został na 141 450 złotych. 

•  „Remont ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich”– w postępowaniu podprogowym, spośród 
5 wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia wybrano firmę HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. 
jako firmę, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie zadania tj.: 137 882,69 zł.  
Zadanie obejmować będzie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie podbudowy 
z kruszywa kamiennego łamanego, rozłożenie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 
wykonanie obustronnego pobocza gruntowego.  
Umowa wykonawcza została podpisana w dniu 20-09-2016 r. Termin realizacji zadania: 31-10-2016 r. 
 
 

• „Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku” – zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Wartość zadania wynosi 241 652,68 złotych. Termin 
zakończenia robót budowlanych: 10-10-2016 r.  
Na podstawie przygotowanej uprzednio dokumentacji technicznej zadanie obejmuje roboty 
rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego oraz 



przebudowę wjazdów i dojść do posesji a także oznakowanie pionowe i oświetlenie uliczne. Roboty 
przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji zadania – trwają prace w zakresie wykonywania 
podbudowy drogi. 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – odmulenie rowów 
i czyszczenie przepustów” – zadanie realizuje firma: Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra 
z Błotnicy Strzeleckiej za 30 900 złotych. 
 
 

•  „Rozwój terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie – park leśny przy ul. Opolskiej 
w Strzelcach Opolskich” – opracowanie projektowe zagospodarowania terenu leśnego o łącznej pow. 
ok. 8.50ha przy ul. Opolskiej, ul. Szpitalnej i Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich.  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji: Zakład Urządzania Terenów Zielonych „FLOR-BUD” 
z Czarnowąs. Wartość opracowania została ustalona na kwotę: 39 350,00 zł. 
 
 

• „Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg”. Wyłoniono 
wykonawcę dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci wodociągowej – jest nim 
SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117.  
Wystąpiono do operatorów innych mediów (sieć teletechniczna i telekomunikacyjna, infrastruktura 
energetyczna, sieć gazowa) o rozważenie możliwości uzbrojenia tych terenów we właściwą 
infrastrukturę w perspektywie do końca roku 2018. 
Dokumentacja zostanie wykonana w terminie do 16 grudnia br.  
 

 
•  „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Pani Klaudii Moj. Kwota 

zadania wynosi 30.000zł z terminem wykonania do 15.11.2016 r. Przekazano do ścinki poboczy ul. 
Leśną w Rozmierce, ul. Leśną w Strzelcach Opolskich, ul. Błotnicką w Warmątowicach, ul. Wiejską 
w Płużnicy, ul. Brzezińską w Brzezinie, ul. Zieloną w Dziewkowicach. Po rozliczeniu przekazanej już 
części zadania przekazane zostaną kolejne ulice do realizacji. 
 



• „Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie” – 
zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich (wartość: do 30 000 złotych).  
Prace są wykonywane w miarę występujących potrzeb. 

•  „Remont wiat przystankowych w Dziewkowicach i Warmątowicach”.  
Zawarto umowę na wykonanie remontu wiat przystankowych z firmą Kalla Piotr Zakład Murarsko-
Płytkarski z siedzibą w Piotrówce.  
Prace remontowe obejmują: naprawy tynków, czyszczenie i malowanie wiat. Wartość prac 
remontowych wynosi 9 418,34 zł.  
Termin wykonania został ustalony na 14 października 2016 r. 

•  „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich – 
etap II”.  
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych na I i II piętrze 
(strona lewa) oraz poddaszu ratusza.  
Koszt inwestycji, której wykonawcą jest Energy Heat Technology Investment z Opola wynosi 214 881 
zł. 

•  „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich”. 
Zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą oświetlenia, 
którego koszt wynosi 11 562 złotych jest firma El-SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 
 
 
 

• „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich” .  
Zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą oświetlenia, 
którego koszt wynosi 16 482 zł jest firma El-SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

• 4 sierpnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Powiatem 
Strzeleckim w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości do 100 000 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów – Rożniątów w m. Szymiszów ul. 
Dworcowa”. 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 
 
 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”. Dostawy 
zrealizowała firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku. Wartość zadania wynosiła 
70 000 zł. 

•  „Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Strzelcach Opolskich” – zadanie wykonała firma PHU 
„MEMFIS” z Olszyny za 19 680 zł.  
W ramach zadania powstało 6 punktów świetlnych (oprawy typu LED) o mocy 36W. 

•  „Budowa oświetlenia ulicy Wrzosowej w Strzelcach Opolskich” – zadanie wykonała firma PHU 
„MEMFIS” z Olszyny za 19 803 zł.  
W ramach zadania powstało 6 punktów świetlnych (oprawy typu LED) o mocy 36W. 

•  „Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce” – zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
„DOMAX” z siedzibą w Boronowie za 168 797,15 złotych.  
W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1373 m2, oświetlenie drogi (3 
punkty świetlne) oraz odwodnienie.  

•  „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie wykonała firma KABE Spółka 
Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.  
Wartość II etapu zadania wynosiła 130 000 złotych. 

• Opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Modernizacja ul. Karola Miarki (bocznej) 
w Strzelcach Opolskich”.  
Autorem opracowania jest Biuro Projektowe Elżbiety Kurzewskiej z Kędzierzyna Koźla. Koszt 
dokumentacji wyniósł 10 500 zł. 



•  „Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce” – w ramach zadania ułożona została nawierzchnia 
bitumiczna na istniejącej podbudowie tłuczniowej.  
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca. Zadanie 
zrealizowano za 100 000 złotych. 

• „Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury 
w Szczepanku” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie, którego 
wartość wyniosła 9 840 złotych wykonała firma A.F. PROJEKT Adam Fidyka z Gliwic. 

•  „Budowa chodnika w Kadłubie Piecu” – zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego 
na rok 2016 za kwotę 16 800,00 złotych. 

•  „Remont dróg – utwardzenie nawierzchni na ul. Leśnej w Dziewkowicach i ul. Karola Miarki 
w Szczepanku”.  
Wyprofilowano oraz wykonano zabieg powierzchniowego utrwalenia ulicy Leśnej w Dziewkowicach 
na długości ok. 400m oraz ul. Karola Miarki w Szczepanku na długości ok. 130mb.  
Koszt realizacji zadania wykonanego przez firmę KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla wynosi 
40.000zł. 

• Rozszerzono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Budowa centrum parkuj i jedź 
w mieście Strzelce Opolskie”.  
Opracowanie wykonało biuro projektów SEWI z Opola za 5 904 złotych. „Centrum parkuj i jedź” 
obejmuje budowę drogi długości około 140 metrów łączącą ulice T. Kościuszki i Piłsudskiego (drogi 
gminne) w Strzelcach Opolskich.  
Wzdłuż drogi przewiduje się miejsca postojowe oraz ciąg rowerowy.  
Przy drodze usytuowany będzie parking dla samochodów osobowych  
na około 150 miejsc postojowych. Całość będzie oświetlona i odwodniona.  
Dodatkowo w zakres zadania wchodzi monitoring terenu centrum parkuj i jedź, instalacja 
fotowoltaiczna wraz z wiatą zamontowaną nad częścią miejsc postojowych, ustawienie kontenera 
sanitarnego a także budowa i wymiana oświetlenia ulic stanowiących dojścia i dojazdy do terenu 
centrum parkuj i jedź. 

•  „Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach” – zadanie wykonała firma p. Joachima Spyry 
z Błotnicy ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego (35 000zł) i Funduszu Sołeckiego. 

• Zadanie pn. "Szymiszów wczoraj i dziś" - istniejący teren zielony został przekształcony w miejsce 
dostępne dla zwiedzających jak i mieszkańców Szymiszowa. Ustawiono tablice informacyjne z historią 
wsi oraz tablice edukacyjne. 
Altana ogrodowa z ławkami oraz wybudowany skalnik tworzą miejsce do odpoczynku  
Wartość zadania, które realizowane było w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 
2016 wyniosła 16 000 zł.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POST ĘPOWANIA REALIZOWANE ZGODNIE  

Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

15.07.2016 Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Opolskich (etap II). 
 
Przedmiot zamówienia - wykonanie drugiego etapu instalacji klimatyzacyjnej 
z dostawą i montażem urządzeń (jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrzne) 
wraz z instalacją zasilającą, dla 23 pomieszczeń biurowych na I, II pi ętrze oraz 
poddaszu budynku Ratusza w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją 
projektową 
 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie instalacji 
klimatyzacyjnej; dostawę i montaż agregatu zewnętrznego, dostawę i montaż 
jednostek wewnętrznych naściennych, wykonanie instalacji zasilającej dla 
instalacji klimatyzacyjnej (wraz z tablicą rozdzielczą), wykonanie konstrukcji 



wsporczej agregatu zewnętrznego, odtworzenie uszkodzonych tynków oraz 
obudowanie rurociągów klimatyzacyjnych jak również sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej i uruchomienie całej instalacji. 
 
W postępowaniu uczestniczyło 5 firm:  

1) AIRCO Sp z o. o., Lędziny,  
2) DVADASA Sp. z o. o., Łódź,  
3) Comex Przedsiębiorstwo Techniki Wentylacji Klimatyzacji  

Sp z o. o. Sp. k., Wrocław,  
4) AMBUD Michał Wanat, Ligota Toszecka,  
5) Burcan Marek Energy Heat Technology Investment, Opole. 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 214.881 zł przedstawiła firma Burcan Marek 
Energy Heat Technology Investment. 
Oferta przyj ęta została do realizacji. 

25.07.2016 Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Dziewkowice, Sucha, Błotnica 
Strzelecka i Rożniątów. 
 
Przedmiot zamówienia - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
(z pominięciem budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach) 
przed wybudowaniem i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, w celu naliczania 
opłat adiacenckich. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wyceny ok. 691 nieruchomości 
stanowiących działki gruntowe, położone w miejscowościach: Dziewkowice, 
Sucha, Błotnica Strzelecka i Rożniątów. Ilość wycenianych nieruchomości może 
ulec zmianie, podczas realizacji usługi w granicach ± 10 %. 
W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy: 

1) ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz 
Michalscy spółka cywilna, Gliwice 

2) Grupa Konsultingowa Defin Sp z o. o., Katowice 
3) Nieruchomości JB Jacek Banach, Nysa 
4) MKW Development, Narok (wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy)  
 

Przetarg wygrała Grupa Konsultingowa Defin Sp z o. o. z Katowic, która 
zaoferowała realizację zadania za cenę 170 022,90 zł. Oferta przyjęta została 
do realizacji.  

26.07.2016 Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o długości ok. 257 m wraz 
z odwodnieniem, zjazdów i dojść do posesji oraz oświetlenia ulicznego, 
zgodnie z dokumentacją projektową 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: drogi z betonu 
asfaltowego o powierzchni ok. 1 363 m2 i szerokości 5 m, odwodnienia 
powierzchniowego, zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej (ok. 49 m2), 
oświetlenia ulicznego, jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej. 
W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy: 

1) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów,  
2) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów,  
3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o. o., Kędzierzyn Koźle,  
4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, 

Jaryszów. 
Najkorzystniejszą z ofert przedstawiła firma P.U.H. „DOMAX” Arkadius z 
Mika, z ceną 241 652,68 zł. Oferta przyjęta została  
do realizacji.  



01.08.2016  Sprzedaż energii elektrycznej w drugiej połowie 2016 roku Gminie Strzelce 
Opolskie " 
Przedmiot zamówienia - sprzedaż do końca 2016 roku Gminie Strzelce Opolskie, 
energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej Gminie Strzelce 
Opolskie w okresie do 31 grudnia 2016 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem.  
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 159, natomiast łączne 
szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE 
objętych zamówieniem wynosi ok. 819 MWh 
W postępowaniu udział wzięły 3 firmy:  

1) Energa Obrót S. A., Gdańsk,  
2) TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków,  
3) „Corrente” Sp. z o. o., Ożarów Mazowiecki. 
Najkorzystniejsza ofertę z ceną 202 979,56 zł przedstawiła firma 
Energa Obrót S. A. Oferta przyjęta została do realizacji.  

PRZETARGI OGŁOSZONE 
 

30.09.2016 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce Opolskie. 
Zamówienie polegać będzie na prowadzeniu przez okres czterech lat 
kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy wraz z zapewnieniem 
możliwości korzystania z krótkotermi-nowego kredytu oraz przyjmowaniem 
wolnych środków na lokaty krótkoterminowe.  
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej 
budżetu Gminy, w szczególności Urzędu Miejskiego, Gminnego Zarządu 
Oświaty i Wychowania, Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy. 

04.10.2016 
 
 

Przebudowa ul. K. Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich – etap I. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu przebudowy ulicy 
Karola Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: robót rozbiórkowych, 
robót ziemnych obejmujących korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni i plantowanie poboczy, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni 
z warstwą ścieralną (ok. 796 m2), wykonanie zatoczek parkingowych 
z nawierzchnią z płyty ażurowej (ok. 142 m2) oraz przebudowa zjazdów i dojść 
do posesji i wykonanie zmiany organizacji ruchu, jak również sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej. 

12.10.2016 Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej 
w miejscowości Rożniątów, gmina Strzelce Opolskie na długości ok. 262 mb.  
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie jezdni asfaltowej 
z betonu asfaltowego (ok. 1314 m2), wjazdów z kostki betonowej (ok. 313 m2), 
czasowej organizacji ruchu na czas budowy i stałej (docelowej) organizacji ruchu 
oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas 
realizacji zadania, jak również wykonywanie obsługi geodezyjnej (wszystkie 
wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie operatu geodezyjnego 
powykonawczego) i zapewnienie kierownika budowy 
 
 

 
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 

 
 

 



TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

11.08.2016  Dostawa 33 sztuk przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Strzelce 
Opolskie  
 
Przedmiot zamówienia - dostawa do siedziby Zamawiającego  
33 sztuk przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Strzelce Opolskie zgodnych 
ze wzorami ustalonymi: Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 
marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych oraz Uchwałą Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia  
11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.  
 
W postępowaniu uczestniczyło 10 firm: 
1) BabyCam Paweł Chodakowski, Michałowice,  
2) CARO Piotr Krajewski, Szumano,  
3) Grupa METALCRAFT Sp. z o. o., Kalisz,  
4) Key Company Sp. z o. o., Białystok-Zaścianki,  
5) GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut, Stalowa-Wola,  
6) BARTGRAFIC Bartosz Kosiba, Przeźmierowo,  
7) REDIS Centrum Reklamy Ewa Kłosińska, Oleśnica,  
8) VIVENGR Sp. z o. o., Siedlce  
9) C.Systems Sławomir Kobiela, Krosno Odrzańskie,  
10) KONCEPT Elżbieta Hajder, Sokołów Młp. 
 
 
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 17.434,64 zł przedstawiła Grupa 
METALCRAFT Sp. z o. o. z Kalisza.  
Oferta przyj ęta została do realizacji.  

 
GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  

PRZETARGI/NEGOCJACJE NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMO ŚCI GMINNYCH  
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

02.08.2016 
 
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego 32A. 
 
Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 1650/53 z mapy 20 o pow. 
0,0570ha oraz działek niezabudowanych nr 1650/65 i nr 1650/68 z mapy 20 
o łącznej pow. 0,1776ha. 
Na działce nr 1650/53 położony jest budynek o pow. 575,76m², wpisany do 
Gminnej Ewidencji Zabytków, na rozbiórkę którego Starosta Strzelecki udzielił 
gminie pozwolenia. 
 W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie działka nr 
1650/53 przeznaczona jest na cele usługowe, natomiast działki nr 1650/65 i nr 
1650/68 oznaczone są jako tereny zieleni urządzonej, z przeznaczeniem 
uzupełniającym m. in. w zakresie usług handlu detalicznego i gastronomii 
o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 10% powierzchni terenu.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 145.000 zł.  
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż działki zabudowanej 
zwolniona jest z podatku VAT, a sprzedaż działek niezabudowanych nastąpi 
z obowiązkiem zapłaty tego podatku w stawce 23%.  



W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej 
wysokości wpłacili: 
1) Pan Jan Piskoń zam. w Strzelcach Op.  
2) Pan Adam Krok zam. w Kadłubie. 

Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej licytacji Komisja Przetargowa 
uznała za nabywcę nieruchomości objętej przetargiem Pana Jana Piskonia, 
za cenę 187.000zł (z czego 172.040zł nieruchomość zabudowana budynkiem oraz 
14.960.zł nieruchomość niezabudowana do której doliczony zostanie podatek 
VAT w stawce 23%). 

05.08.2016 
 

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej położonej 
w Szymiszowie przy ul. Waloszka. 
Nieruchomość składa się z działki nr 981 z mapy 7 o pow. 0,7468ha, 
zabudowanej budynkiem nieczynnej stacji wodociągowej o pow. użytkowej 
112,50m², zbiornikiem wyrównawczym na wodę o pow. użytkowej 110m², 
zbiornikiem stalowym na wodę o pojemności 50 m³, studniami wierconymi 
o głębokości 81m i 227,5m oraz ogrodzeniem o długości 330 mb. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów - Wieś, teren na którym położona jest 
działka nr 981 oznaczony jest na rysunku planu symbolem ZL-7 – tereny lasów 
i W-1- teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w przypadku zaniechania 
eksploatacji wody pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.  
Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 100.000zł.  
Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT.  
W oznaczonym terminie wskazanym w zaproszeniu do udziału w rokowaniach 
wpłynęło jedno zgłoszenie, które złożył Pan Rajmund Adamietz zam. w Kadłubie. 
Ostatecznie Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę, że zapłata ceny nabycia 
nastąpi jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, uznała Pana 
Rajmunda Adamietz za nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem 
rokowań, za cenę 80.000zł brutto, mimo, iż jest to kwota niższa od ceny 
wywoławczej do rokowań.  

05.09.2016  
 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Strzelcach Op. przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej działką nr 1149 
z mapy 6 o pow. 0,1680ha. 
Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym budynkiem byłego przedszkola 
o powierzchni całkowitej 533 m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków 
jako WILLA. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego, teren 
na którym położona jest działka przeznaczony jest pod usługi oświaty, sportu 
i rekreacji, usługi nieuciążliwe oraz użyteczności publicznej, a także pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 975.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.  
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości I ustny przetarg 
nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. 
Ponieważ nieruchomość obejmująca działkę nr 1149 przygotowana została 
do sprzedaży bez obciążeń, a ECO SA w Opolu zwróciła się z wnioskiem 
o ustanowienie służebności przesyłu, odstąpiono od przeprowadzenia 
II przetargu na sprzedaż nieruchomości, i zleceniu rzeczoznawcy 
majątkowemu określenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.  
 



14.09.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości 
obejmującej działkę nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej 
w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza. 
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, działka nr 5155/5 znajduje 
się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną typu szeregowego oraz pod ciąg pieszo-jezdny. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 170.000 zł netto (+23%VAT)  
 
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne 
wadium, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie kolejny - II ustny przetarg 
nieograniczony z ceną wywoławczą w dotychczasowej wysokości tj. 170.000zł 
netto (+23% VAT). 
 

16.09.2016  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych 
w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej  
i ul. Szpitalnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
LP. NR DZIAŁKI/ 

Z MAPY 
POW. 

DZIAŁKI 
W HA 

CENA WYW. 
NETTO W ZŁ. 

STAWKA 
VAT 

1  316/7 z mapy 2  0,0617  62.000   
23%  
 

2  316/12 z mapy 2  0,0934  94.000  
3  316/14 z mapy 2  0,0844  85.000  

 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości I ustny przetarg 
nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. 
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony zostanie III ustny przetarg 
nieograniczony z obniżeniem cen wywoławczych do kwot wynoszących 
odpowiednio:  
1) nr 316/7 o pow. 0,0617ha; cena wywoławcza 60.000 zł 
2) nr 316/12 o pow. 0,0934ha; cena wywoławcza 90.000 zł  
3) nr 316/14 o pow. 0,0844ha; cena wywoławcza 80.000 zł.  

21.09.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych 
w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Osiedle. 
 

Lp. Nr działki  
z mapy  

Pow. 
działki w ha 

Cena 
wywoławcza 
netto (w zł).  

1 3844/2 0,0259 4.700 

2 3845/2 0,0276 5.000 

3 3846/2 0,0411 7.400 

4 3848/2 0,0222 4.000 

5 3849/2 0,0132 2.400 

6 3850/2 0,0149 2.700 

 



W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są jako 
teren ogrodów działkowych. 
 
Nabywcą działki nr 3845/2 o pow. 0,0276ha został Pan Leszek Nowak, za cenę 
5.050zł.  
W przypadku pozostałych działek, przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
 

 
W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 

 
30.09.2016  I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej nieruchomości 

gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7 obejmującej 
zabudowaną działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha. 
 
Zabudowania nieruchomości stanowią:  
1) budynek pałacowy o pow.1667m² i kubaturze 10109m³,  
2) budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m²,  
3) park w zespole pałacowo –folwarcznym wraz z ogrodzeniem  
 wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego  
4) budynek gospodarczy o pow. 70m²,  
5) dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, stanowiący  
 zabytek ruchomy  
6) grobowiec rodu von Posadowsky, wpisany do gminnej  
 ewidencji zabytków,  
7) altana ze sceną.  
 
W obowiązującym. „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1 stanowi 
teren zieleni (urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej, ochronnej), 
usług o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności w zakresie 
szkolnictwa, oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki społecznej, 
turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym.  
Działka nr 281/1 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i 
w przeważającej części stanowi park w zespole pałacowo-folwarcznym wraz 
z ogrodzeniem i pałacem wpisanymi do rejestru zabytków.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000.000 zł.  
Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT.  
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, cena sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana 
w przetargu zostanie obniżona o 50%.  
 

18.10.2016 Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7, obejmującej działkę nr 576 
z mapy 4 o pow. 0,0084ha. 
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 68m².  
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku, 
który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków jako czworak w zespole 
folwarczym.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 
Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położona jest działka nr 
576 przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe.  



Cena wywoławcza do rokowań wynosi 6.000zł.  
 

25.10.2016 I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, składającej się z działki nr 
585/14 z mapy 3 o pow. 0,6395ha oraz działki nr 585/15 z mapy 3 o pow. 
2,4780ha. 
 
Na działce nr 585/14 znajduje się stalowa konstrukcja, stanowiąca szkielet 
budowanej hali do unieszkodliwiania i segregacji odpadów o pow. zabudowy 
1352,94 m², na budowę której gmina posiada ważne pozwolenie Nr 410/08 z dnia 
7.10.2008 r.  
Natomiast działka nr 585/15 jest niezabudowana.  
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Wieś, ww. działki znajdują się na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem jako teren gospodarowania odpadami 
(składowisko odpadów).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000.000 zł netto (+23% VAT). 

 
GOSPODARKA LOKALOWA  

� 8 sierpnia 2016 r. przeprowadzony został przetarg na najem garażu  
o pow. 20m² położonego w Strzelcach Op. przy ul. 1 Maja 7/G.  

 
 Stawka czynszu wywoławczego za 1m² powierzchni garażu wynosiła  

5,10 zł. + 23% VAT.  
 

Do przetargu przystąpił Pan Arkadiusz Rafał Jeszke, który uznany został za najemcę 
przedmiotowego garażu, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 5,10zł/m2 + 23% VAT. 

� Wynikiem negatywnym zakończył się II pisemny przetarg nieograniczony na najem 
pomieszczeń piwnic Ratusza w Strzelcach Opolskich (pomieszczenia położone w północnym 
skrzydle budynku Ratusza o pow. użytk. 150m2), z przeznaczeniem pod działalność 
gastronomiczną.  
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (tj. do dnia 8 sierpnia do godz. 9.00) nie została 
złożona żadna oferta, w związku z czym, z uwagi na brak oferentów, przetarg nie został 
rozstrzygnięty. 

� Na dzień 07 października 2016 r. ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na najem 
lokalu użytkowego położonego przy Rynku 14 w Strzelcach Opolskich (były „OŁÓWEK”).  

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy Rynku 14 
w Strzelcach Opolskich, składający się z 3 pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 
165,36m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 35,23m2.  
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo- usługowa, niekolidująca z funkcją 
mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej, salonów gier, instytucji 
finansowych oraz banków.  
Najemca lokalu zobowiązany będzie do umożliwienia osobom uprawnionym  
w godzinach otwarcia lokalu, dostępu do bankomatu znajdującego się w odrębnie wydzielonym 
pomieszczeniu, a urządzonego przez BANK ZACHODNI WBK.  
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25zł + 23% VAT.  

� Na 14 października ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu 
użytkowego położonego w Strzelcach Opolskich przy Rynku 18 (lokal przy przejściu z Rynku na 
ul. Ludową) 

 
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy składający się z 5 pomieszczeń  
o łącznej powierzchni użytkowej 42,62m2.  
 



W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa niekolidująca z funkcją 
mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.  
 
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi  
20zł + 23% VAT.  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
� W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 1727 

ogłoszony został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
„Szymiszów” (Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 
2016 r.). 
Plan wszedł w życie dnia 5 września 2016 r. 
Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej 
www.strzelceopolskie.pl w zakładce: BIP/Plany, strategie, programy/Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
gminy. 

� Do dnia 30 września 2016 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka (Uchwałę Nr XXII/174/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzania ww. planu, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła 
w dniu 25 maja 2016 r.). 

� Do dnia 10 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 
ponownie wyłożony jest do publicznego wglądu, w niezbędnym zakresie, projekt „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”.  

 
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 24 października 2016 r. 

(ponowne wyłożenie obejmuje obszary w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
gruntu: 186 (w części), 190/1, 190/2, 191, 192, 196, 197, 198/1, 198/3, 198/4, 199, 200/1 (w części), 
200/2, 201, 202, 203/3 (w części), 232 (w części), 377 (w części), 430/1, 430/2, 430/4, 430/6, 430/7, 
467/1, 468/1, 468/5, 468/6, 620, 624/1 (w części), 637/2, 638/2, 639/2). 

FUNDUSZE POMOCOWE  
1. W dniu 14.09.2016 r. Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o dofinansowanie - w ramach 

programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. - inwestycji 
pn.: „Budowa drogi łączącej ul.1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich”. 
Realizacja projektu planowana jest na 2017 r. 
Szacowany koszt projektu wyniesie 1 323 596 zł, z czego dofinansowanie 50 % co stanowi 
661 798zł. 

2. W najbli ższym czasie Gmina Strzelce Opolskie planuje złożyć wniosek  
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko inwestycji pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park 
leśny przy ulicy Opolskiej – etap I”.  
W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek rowerowych, 
budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-
2018. 
Szacowany koszt projektu wyniesie 962 363,98 zł, z czego dofinansowanie 85 % co stanowi 
818.009 zł. 

3. W dniach 25 i 31 sierpnia 2016 oraz 2 i 5 września 2016 odbywały się spotkania Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego dot. porozumienia w realizacji wspólnej inwestycji pn.: Poprawa 
jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim planowanego do realizacji 
w ramach RPO WO działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.  

W ramach tego działania gmina złoży swój projekt pn.: Budowa Centrum Parkuj i Jedź 
w mieście Strzelce Opolskie.  

4. W lipcu br. rozpoczęto działania w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Strzelce Opolskie na lata 2016-2022” .  
 



W ramach prac nad dokumentem wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: 
 

– Konferencja inaugurująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Strzelce 
Opolskie na lata 2016-2022 (8 lipca 2016 r.) z udziałem mieszkańców.  

– Przeprowadzenie wśród mieszkańców naboru na członków Zespołu ds. Rewitalizacji (8-
15.07.2016r)  

– Warsztat strategiczny z udziałem interesariuszy sektora publicznego (21.07.2016 r.) 
– Ankieta rewitalizacyjna dystrybuowana w wersji papierowej oraz elektronicznej 

za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 
Ankietyzacja była prowadzona od 8.07.2016 r. do 22.07.2016 r.  
Mieszkańcy mogli z wykorzystaniem ankiety zgłaszać własne propozycje obszarów 
zdegradowanych wraz z uzasadnieniem oraz komentować na bieżącego postęp prac nad 
sformułowaniem programu rewitalizacji. W ramach ankiety prowadzono również badania 
społeczne o charakterze ilościowym skupione przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb 
mieszkańców z zakresu rewitalizacji społecznej, przestrzennej, środowiskowej, technicznej jak 
i gospodarczej w gminie; 
 

– Nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Strzelce Opolskie na lata 
2016-2022.  
W ramach naboru udostępnione zostało narzędzie on-line, za pomocą którego interesariusze 
mieli możliwość zgłoszenia propozycji projektów oraz dystrybuowany był formularz w wersji 
papierowej. (1-12.08.2016r); 
 

– Szkolenie rewitalizacyjne obejmujące część teoretyczną i praktyczną w zakresie tworzenia 
LPR, opracowywania projektów rewitalizacyjnych (29-30 sierpnia 2016 r.) 
 

– Wizja lokalna (spacer studyjny) – badanie jakościowe, polegające na zwizytowaniu obszarów 
gminy Strzelce Opolskie, połączone z rozmowami z mieszkańcami, korzystającymi w danej 
chwili z odwiedzanej przestrzeni miejskiej.  
Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie występujących w terenie problemów przede 
wszystkim w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W spacerze uczestniczyli 
członkowie Zespołu do spraw rewitalizacji. 
 

– Konsultacje społeczne.  
W dniach 12-23.09.2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie miasta oraz 
ankiety w wersji papierowej zbierane były uwagi dotyczące dokumentu. 15.09.2016 r. 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta. 
 

– Wszystkie informacje związane z przebiegiem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 
Gminy Strzelce Opolskie były na bieżąco przedstawiane na stronie internetowej miasta oraz 
profilu FB.  
W lokalnej prasie- Informatorze Strzeleckim zamieszczane były artykuły oraz ogłoszenia dla 
mieszkańców związane z opracowaniem LPR.  
 

– Do dnia 01.10.2016 gmina winna złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie 
powołany przez Urząd zespół podejmie się jego oceny. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W ramach działań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. W dniu 10 września br. na stadionie miejskim odbył się Piknik Ekologiczny będący częścią 
kampanii edukacyjnej pn. „Czysty świat wokół nas – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 
w gminie Strzelce Opolskie”, na którą Gmina dostała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 



2. Został rozstrzygnięty konkurs, na propozycję nazwy dla samochodu dla odbioru odpadów 
komunalnych z pojemników typu dzwony. Śmieciozaur – to zwycięska nazwa samochodu, a jej 
autorem jest Dominik Gawroński. Zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci wyprawki szkolnej 
o wartości 500,00 zł, która została wręczona podczas Pikniku Ekologicznego.  
 

3. W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej zostało wydrukowanych 1500 szt. kolorowanek 
i 500 szt. gier planszowych poświęconych tematyce segregacji śmieci. Część nakładu została 
rozdysponowana jako nagrody wśród uczestników pikniku ekologicznego, pozostała część jest 
bezpłatnie dystrybuowana do placówek oświatowych na terenie Gminy. 

 
4. Zlecono wydrukowanie ulotki dla mieszkańców, informującej o mobilnych zbiórkach 

odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętów, które zostaną przeprowadzone na terenie 
Gminy we wrześniu i październiku br.  

 
5. W lipcu 2016 roku wygenerowano 520 upomnienia na łączną kwotę 106.771 zł za raty od 

kwietnia do czerwca 2016 roku.  
 

6. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W miesiącu sierpniu br. wystawiono kolejne 48 tytułów wykonawczych za raty od stycznia do 
czerwca 2016 roku na kwotę 55.711,81 zł.  
Według stanu na dzień 31 sierpnia br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 645 tytułów 
wykonawczych na kwotę należności głównej 353.265,84 zł. Oprócz należności głównej dłużnicy 
muszą pokryć koszty odsetek oraz koszty upomnień w wysokości 22.772,20 zł.  
Na dzień 9 września 2016 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok. 
160.007,00 zł.  

7. Na dzień 31 sierpnia, kwota zaległości wynosiła kolejno za lata: 
 - 2013 rok – 10.733 zł, procent ściągalności – 99,6 % 
 - 2014 rok – 40.255 zł, procent ściągalności – 99,2 % 
 - 2015 rok – 58.425 zł, procent ściągalności – 98,8 % 
 W 2016 roku procent ściągalności wynosi 95,1 %. 
8. Od 20 lipca do 20 września br. wysłano 476 sms-y przypominające o uregulowaniu płatności 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj 2016. 
 

9. We wrześniu br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło 
16 nowych oraz 152 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (stan na 21. 09. 2016 r.). 

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALE ŻNIENIOM 

� W bieżącym roku Gmina Strzelce Opolskie po raz 10 przystąpiła  
do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - akcji podejmuj ącej problem 
profilaktyki uzale żnień.  

Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako 
alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy. 

W roku 2016 honorowym patronatem kampanię objęli Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Sportu i Turystyki.  

W tegorocznej kampanii w Gminie Strzelce Opolskie udział wzięło ogółem  
1 750 uczniów (w tym ok. 500 gimnazjalistów). 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to jedyna kampania w Polsce, która  
od 13 lat – nie tylko edukuje poprzez ulotki, plakaty czy scenariusze zajęć ale nagradza 
zaangażowanie i własną inicjatywę uczniów.  



W ramach kampanii zorganizowano konkurs plastyczno – literacki:  
„Pod dobrą opieką”. Do biura kampanii napłyn ęły tysiące prac z całej Polski.  
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych naszej gminy. Nagrody 
otrzymali: 
 
� uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich: Katarzyna Kacała, Iwona 

Gajda, Weronika Krawczyk, Agnieszka Dąbrowska, 
 

� uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach: Julia Zdobylak, Marek 
Lukaszczyk. 

Miło poinformować, iż podziękowania i certyfikaty będące wyrazem wdzięczności za 
zaangażowanie w organizację przedsięwzięć pod szyldem XVI edycji kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, wsparcie udzielone organizatorom kampanii oraz za wspólną pracę na rzecz 
przyszłości młodych ludzi otrzymała Gmina Strzelce Opolskie oraz Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Uzależnień Pani Joanna Hołobut. 

POMOC SPOŁECZNA  
� Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Strzelcach Opolskich porozumienie o współpracy w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja (PAI), który trwa od 5 września 2016 r. do 28 października 2016 r.  
Głównym celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych oraz 
kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.  
Do programu zostało skierowanych 20 osób bezrobotnych.  
Osoby te uczęszczają na zajęcia warsztatowe a także wykonują prace społecznie użyteczne na 
rzecz Gminy Strzelce Opolskie, w ramach otrzymanych dodatkowo godzin. 

� Dnia 29 sierpnia 2016 r. Gmina Strzelce Opolskie podpisała umowę w ramach współpracy 
z Bankiem Żywności, celem realizacji programu Pomocy Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.  

 
Zgodnie z wytycznymi artykuły spożywcze przekazywane będą osobom i rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej i spełniającym 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014 r.  
Z terenu naszej gminy do programu zakwalifikowało się 600 osób. W miesiącu wrześniu br. 
otrzymano ok. 10 ton żywności (m.in. mleko, cukier, makaron, gulasz i fasola w puszce, groszek 
z marchewką), która systematycznie przekazywana jest podopiecznym Ośrodka. 

� W ramach współpracy z Bankiem Żywności, w dniu 27 września 2016 r. w strzeleckim 
Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się warsztaty ekonomiczne. 
Warsztaty, których celem była nauka gospodarności i zarządzania budżetem domowym 
przeprowadzone zostały przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

ROLNICTWO  
� W dniach 8-10 września mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach podsumowujących 

Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, w którym to Kadłub, wieś z naszej gminy, 
otrzymał wyróżnienie i znalazł się w gronie najpiękniejszych wsi Europy.  
Gospodarzem święta była miejscowość Tihany na Węgrzech – zdobywca pierwszego miejsca 
w poprzedniej edycji Konkursu. 

Zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 
wsi ARGE konkurs o 14. Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w tym roku przebiegał pod hasłem: 
„offen sein”, co oznacza „być otwartym” - na innowacyjne pomysły, strategie, ale również „być 
otwartym” na ludzi posiadających odmienne koncepcje na życie, wyznających inne religie, będących 
innej narodowości, reprezentujących inne środowiska społeczne.  

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 24 europejskie regiony, reprezentowane 
przez 24 miejscowości i gminy. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2016 jest gmina 



Flieβ z Tyrolu w Austrii, na terenie której odbędzie się wręczenie nagród w kolejnej edycji 
konkursu w 2018 roku.  

 
Podczas pobytu w Tihany mieliśmy okazję zaprezentować dokonania i bogactwo 

Kadłuba, jak i Gminy Strzelce Opolskie na stoisku promocyjnym, które cieszyło się ogromną 
popularnością.  
Wielki show zrobił też zespól „Na Chwila”, który swoim występem zachwycił uczestników 
uroczystości.  
Kadłub odnosząc sukces na skalę europejską reprezentował nie tylko swoją małą miejscowość 
ale również gminę, województwo a nawet cały kraj.  

� W Gminie Strzelce Opolskie zakończył się sezon dożynkowy. 
 

Gminne uroczystości święta plonów odbyły się w dniach 10 – 11 września 2016 r. 
w Szymiszowie. Organizacji dożynek gminnych podjęły się wspólnie sołectwa Szymiszów-Wieś 
i Szymiszów-Osiedle.  
Tradycyjnie rozpoczęła je dziękczynna msza za plony w kościele w sołectwie Szymiszów-Wieś. 
Następnie barwny korowód zaprzęgów konnych i mechanicznych wyruszył ulicami Szymiszowa-
Osiedla do namiotu biesiadnego, gdzie odbywała się już dalsza część uroczystości. 
Podczas uroczystości biesiadnicy mieli okazję podziwiać 22 korony żniwne wykonane przez panie 
i panów z naszych wsi. Bardzo jesteśmy dumni, że co roku sołectwa podejmują ten trud wykonując 
piękne dzieła z plonów z naszych pól i ogrodów. 
 

W niedzielę 4 września br. obchodzone były dożynki parafialne sołectw miejskich. 
Gospodarzem i organizatorem dożynek było sołectwo Mokre Łany.  
Święto plonów rozpoczęła tradycyjna msza dziękczynna w intencji rolników, działkowiczów 
i pracowników rolnictwa w kościele św. Wawrzyńca. 
Po mszy barwny korowód przemaszerował na boisko sportowe Mokre Łany – Brzezina, gdzie odbył 
się ceremoniał podziału dożynkowego bochenka chleba. oraz część artystyczna, w tym zabaw 
dożynkowa.  

Jako ostanie dożynki obchodziły sołectwa: Błotnica Strzelecka (24.09.2016),  
Ligota Górna (24.09.2016) oraz Dziewkowice (25.09.2016 r.). 

OŚWIATA  
� Podsumowano akcję „LATO 2016” w Gminie Strzelce Opolskie.  

W ramach tegorocznej akcji, w siedmiu różnorodnych formach wypoczynku, pod opieką 
nauczycieli i instruktorów udział wzięło ogółem 199 uczniów. 

W sześciu formach wyjazdowych uczestniczyło 154 uczniów, a 45 uczniów objętych było 
stacjonarnymi formami wypoczynku. 

FORMY WYJAZDOWE  

Nazwa formy Miejsce Organizator Liczba 
dzieci 

Kolonie letnie dla dzieci  
ze środowisk miejskich 

Głuchołazy 
Kuratorium Oświaty  

w Opolu 11 

Kolonie letnie dla dzieci  
ze środowisk wiejskich 

Darłówek 
Kuratorium Oświaty  

w Opolu 
 

16 

Obóz profilaktyczny  
Małe Ciche 

k/Zakopanego 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 

45 

„Festiwal mini koszykówki”- 
obóz sportowy 

Koszalin 
MKS i MOS  

w Strzelcach Op. 
 

12 

Obóz sportowy – 
„Wakacje z koszykówką” 

Człopy 
k/Wałcza 

MKS i MOS 
w Strzelcach Op. 40 



Nazwa formy Miejsce Organizator Liczba 
dzieci 

 

Obóz sportowy- 
 „Wakacje z piłką nożną” 

Niechorze 
SKS „Piast” i MOS  
w Strzelcach Op. 

 
30 

 
STACJONARNE FORMY WYPOCZYNKU 

Nazwa formy Miejsce Organizator Liczba 
dzieci 

„Stowarzyszenie dla dzieci” 
- półkolonia 

PSP nr 7  
w Strzelcach Op. 

GZOiW w Strzelcach Op. 
oraz 

Strzeleckie  
Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Edukacji Lokalnej 
w Strzelcach Op. 

45 

� 30 sierpnia w tut. Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2016/2017 w Gminie Strzelce Opolskie. 

 
W bieżącym roku szkolnym, Gmina Strzelce Opolskie prowadzi jednostki oświatowe 
w niezmienionej liczbie:  
 
� 11 Publicznych Szkół Podstawowych, w których utworzono cztery klasy pierwsze z 64 

uczniami, ogólna liczba uczniów: 1 543. 
 

� 3 Publiczne Gimnazja, w których liczba uczniów zmalała o 53 i zmniejszono liczbę oddziałów 
o 2, ogólna liczba uczniów: 588. 

 
� 10 Przedszkoli Publicznych, do których uczęszcza ogółem 989 dzieci. 

 Zgodnie z wcześniejszymi planami, wynikającymi z potrzeb dzieci 3-letnich, które nie miały 
możliwości przyjęcia do strzeleckich przedszkoli (ze względu na przyjęcie 6-latków) zostały 
utworzone 3 nowe oddziały Przedszkoli Publicznych nr 5, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich 
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich. 
Nowe oddziały funkcjonują bez zastrzeżeń. Działa zaplecze kuchenne do obsługi żywieniowej. 
Zamierza się uzupełnić o urządzenia zabawowe plac zabaw.  

� Żłobek, w którym prowadzone są 4 oddziały z 90 dziećmi. 
 

� Mi ędzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzący 21 sekcji sportowych, w których uczestniczy 
343 uczniów.  

Ponadto, podczas spotkania  
� wręczono akty powierzenia stanowisk dyrektorskich Danucie Lejżak, Grażynie Sklorz 

i Pawłowi Bębasowi - osobom wyłonionym w drodze konkursu; 
� pożegnano 6 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji i obsługi odchodzących na 

emeryturę.  
� 4 dyrektorom, 25 nauczycielom oraz 19 pracownikom administracji i obsługi wręczono nagrody 

jubileuszowe za długoletni staż pracy.  
 

� spośród gminnego grona pedagogicznego 2 nauczycieli złożyło ślubowanie i odebrało akty 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego a 10 nauczycieli otrzymało tytuł awansu 
zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.  

 
� Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich pozyskało środki z Programu „Erasmus +” 

na realizację projektu „Zn ęcanie się - umiejętności, które mają znaczenie mimo granic”.  
 



Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy, poniżaniu i zastraszaniu, w tym zastraszaniu 
internetowemu.  
Partnerami Gimnazjum będzie młodzież z Włoch, Rumunii, Bułgarii i Czech. Realizację projektu, 
którego wartość wynosi 22 980 euro, zaplanowano na okres od września 2016 do czerwca 2018 
roku.  

� Przedszkole Publiczne w Osieku (ZPO w Kadłubie) zostało zwycięzcą konkursu „Bezpieczny 
Przedszkolak”, zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, w ramach 
programu „Ogólnopolskie dni bezpiecznego przedszkolaka”. 
Uroczystość wojewódzkiego podsumowania konkursu odbędzie się 5 października br. 
w Strzeleckim Ośrodku Kultury. 
 

� 17 września 2016 r. jubileusz 30-lecia obchodziła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
7 w Strzelcach Opolskich.  
Na zorganizowany z tej okazji uroczysty festyn jubileuszowy, do wspólnego świętowania 
zaproszono uczniów, rodziców, absolwentów, grono pedagogiczne oraz mieszkańców.  
Z okazji jubileuszu, od Burmistrza Strzelec Opolskich, szkoła otrzymała środki finansowe 
w kwocie 15.000 zł na zakup profesjonalnego nagłośnienia sali gimnastycznej. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych: 
 
� przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego 

z modernizacją obiektów remiz OSP Sucha i Strzelce Opolskie; 
 
� zakończono procedury związane z zakupem opału dla OSP Kadłub, Sucha, Rozmierz 

i Kalinowice.  
 
� na bieżąco realizowane są zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP  

 
� strażacy z jednostki OSP w Strzelcach Opolskich, przy finansowym wsparciu Gminy (kwota 

ok. 5.700 zł) i sponsorów przeprowadzili remont samochodu pożarniczego Jelcz, który 
wcześniej przez długie lata był na wyposażeniu OSP w Kadłubie. 
24 września samochód został uroczyście przywrócony do służby i przekazany do użytkowania 
strzeleckiej OSP.  

� w dniach od 16 do 18 dwie drużyny z OSP w Kadłubie (seniorzy i oldboye) uczestniczyli 
w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbywały się w Polanicy 
Zdroju (z budżetu Gminy opłacone zostały koszty transportu i ubezpieczenia w kwocie 2.097,00 zł). 

SPRAWY RÓŻNE  
� Do końca września prowadzony jest nabór do projektu "JESIEŃ ŻYCIA W DOBREJ 

KONDYCJI BEZ BÓLU", w ramach którego realizowane będą usługi zdrowotne 
i rehabilitacyjne dla osób powyżej 60. roku życia.  
 
Projekt realizowany jest przez Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin 
Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja 
Przedsiębiorczości” w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie  
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 
w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).  

Celem Projektu jest umożliwienie osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym 
zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.  

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie ogółem 518 osób (306 Kobiet/ 212 
Mężczyzn), w tym 500 osób w wieku powyżej 60 roku życia (290 Kobiet/ 210 Mężczyzn) oraz 18 



osób – pełniących rolę opiekunów faktycznych (16 Kobiet/ 2 Mężczyzn).  
Wartość Projektu: 1 878 570,00 zł  

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 773 345,00 zł 
Okres realizacji Projektu: od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r. 
 

Dokumentacja zgłoszeniowa osób zainteresowanych udziałem w projekcie  
 przyjmowana jest w: 

1. Biurze Projektu – Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”,  
przy ul. Pobożnego 1 (Recepcja) w Strzelcach Opolskich, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

2. Klubie Seniora – ul. Parafialna 2a, 47- 100 Strzelce Opolskie, od poniedziałku do piątku od godz. 
7.30 do 11.30 

3. Zajeździe „Piast” – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie, od 
poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 16.00. 

Bliższe informacje nt. projektu jak i formularze zgłoszeniowe dostępne są na gminnej stronie 
internetowej oraz na stronie projektu.  

� "Kierunek: pasja" - film promocyjny o Strzelcach Op olskich został nominowany w konkursie 
Kryształy PR w kategorii najlepszych filmów promocyjnych.  
 
Strzelce Opolskie będą walczyły o główną nagrodę z takimi miastami, jak Gdańsk i Warszawa. 
O silnej konkurencji świadczą słowa organizatorów konkursu: "Musimy przyznać, że w tym roku 
wyłonienie nominowanych w Konkursie było niezwykle trudne. Zarówno ogromna ilość nadesłanych 
Projektów jak i ich wysoki poziom zrobiły ogromne wrażenie na Jury".  
Zwycięzców konkursu poznamy jutro - 29 września.  

� Z myślą o mieszkańcach którzy mają już pracę, ale nadal szukają  
własnego "M", Gmina Strzelce Opolskie zamierza wybudować blok mieszkalny w rejonie ul. 
Sosnowej w Strzelcach Opolskich. 
 
Na początek chcemy się dowiedzieć od mieszkańców, czy jest zapotrzebowanie na takie mieszkania 
i czy mieszkańcy będą zainteresowani np. wpłatą niewysokiego wkładu własnego, a zamiast kredytu 
bankowego spłata wartości mieszkania następowałaby w ratach z czynszem. (to jedno z możliwych 
rozwiązań, które będą brane pod uwagę). 
Warto dodać, że cena takiego mieszkania będzie dużo niższa niż na rynku developerskim (2 - 
2,5 tys. za m2).  
To gmina daje ziemię i przygotowuje projekt, a to już obniża koszt budowy. 
Trwa przygotowywanie wizualizacji budynku, który stanie przy ul. Sosnowej.  

KULTURA  
 

19.08.2016 „Festiwal Otwartości dla Śląskości”.  
9 sierpnia, na strzeleckim Placu Żeromskiego, odbyła się kulinarna odsłona 
projektu o nazwie: „FESTIWAL OTWARTO ŚCI DLA ŚLĄSKOŚCI”.  
Dla mieszkańców Strzelec Opolskich śląskie przysmaki gotował Remigiusz 
Rączka, ekspert kuchni śląskiej, a plac tętnił atrakcjami przygotowanymi dla 
najmłodszych.  

23.08.2016 Wycieczka do Interaktywnego Parku Rozrywki i Edukacji w Zaginionym 
Mieście Rosenau (Pokrzywna). 
Ww. wycieczka zakończyła tegoroczne wyjazdowe lato z SOK-iem.  
W ramach wycieczek organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury w sierpniu 
zorganizowano także wyjazd do kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu oraz 
indiańskiej wioski HACIOKA w Staniszczach Małych.  
Łącznie z tegorocznych propozycji, licząc wyłącznie wycieczki poza Strzelce 
Opolskie, w okresie wakacyjnym skorzystało ponad 960 osób.  
 



 
05.09.2016 
 

Narodowe Czytanie powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  
Akcja objęta została honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 

15.09.2016 Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem, w ramach projektu „Od 
czytania, teatralnym krokiem i w rytmie tańca – do jadania czyli rzecz 
o śląskości”, współrealizowanego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Szkoły Specjalnej.  
Marek Szołtysek - śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek 
związanych z kulturą i kuchnią śląską 

15.09.2016 
 
 

Spotkanie autorskie z pisarką Hanną Cygler w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki – Filia nr 1 w Strzelcach Opolskich 

30.09.2016  Wernisaż wystawy malarskiej kończącej projekt „Wolno ść w sztuce i w życiu”, 
finansowany z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  
Na projekt składały się m.in. doroczne plenery malarskie młodzieży i osób 
dorosłych.  
Wystawę można oglądać w hallu Strzeleckiego Ośrodka Kultury.  

od 1.09.2016  Od 1 września rozpoczęły się nabory do kół zainteresowań działających 
w Strzeleckim Ośrodku Kultury.  
 

 
 

 



W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 
30.09.2016  Występ zespołu Sztywny Pal Azji, jednej z kultowych formacji rockowych 

polskiej sceny muzycznej (sala widowiskowa SOK). 
 
Koncert odbywa się w ramach jubileuszu XXX-lecia istnienia zespołu. 

 

Na początku października rusza 2 edycja festiwalu jazowego „Jesienne ogrody poetycko – 
jazzowe”, który odbywał się będzie w kawiarni artystyczno-literackiej „Cafe Kultura” Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury.  

INNE WYDARZENIA  
01.08.2016 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. 

Dla uczczenia 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem 
"Ofiar wojen i przemocy" zapłonął znicz, a na ratuszu powiewała biało-czerwona 
flaga. O godz. 17.00, na 1 minutę włączone zostały syreny alarmowe. 

05.08.2016 Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rozwoju p. Mateuszem 
Morawieckim (Opolski Urząd Wojewódzki)  
Tematem przewodnim spotkania były Plany i Strategie Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w kontekście województwa opolskiego i jego stolicy. 

07.08.2016 Piknik Motocyklowy MOTOSERCE 2016 (Plac Targowy  
w Strzelcach Opolskich) 
W tym roku na scenie pikniku wystąpiły zespoły: Road Rock, Morderplatz, 
Krusher i Turbo w roli gwiazdy wieczoru. Gościem specjalnym imprezy był 
Jerzy Szczakiel, znakomity opolski żużlowiec, historyczny bo pierwszy polski 
mistrz świata w tym sporcie z 1973 roku. Jeśli do tego dodać mnóstwo atrakcji 
niekoniecznie motoryzacyjnych, to podczas pikniku Motodawcy 2016 nikt nie 
miał prawa się nudzić. 
 Tradycyjnie, piknik poł ączony był z ogólnopolską akcją Motoserce, 
organizowaną w naszym mieście przez strzelecki oddział Troopers of 
Higways. Efekt zbiórki to imponujące 40 l krwi. 

10.08.2016 Uroczystość podpisania decyzji Ministra o nadaniu Uniwersytetowi 
Opolskiemu uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim 
(Opole)  
 
Uniwersytet Opolski ma już uprawnienia do prowadzenia studiów lekarskich. 
Podczas uroczystości w opolskim ratuszu oficjalnie nadał je uczelni wicepremier 
i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 

13.08.2016 X Mi ędzynarodowy Turniej Piłki No żnej chłopców rocznik 2004 (Stadion 
sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich). 
 
W turnieju udział wzi ęły cztery drużyny - SK Holice, LKS „Jedność” 
Rozmierka, SMWSIR „Koksownik” Zdzieszowice, SKS „Piast” Strzelce 
Opolskie. 
Klasyfikacja końcowa turnieju:  
1. SKS „Piast” Strzelce Opolskie,  
2. SK Holice,  
3. LKS „Jedność” Rozmierka,  
4. SMWSIR „Koksownik” Zdzieszowice.  

13.14.08. 
2016 
 

 

 

Obchody jubileuszu 70-lecia LKS „PLON” Błotnica Strzelecka 

19.08.2016 Piknik rodzinny „ Festiwal Otwartości dla śląskości”  (Plac Żeromskiego 
w Strzelcach Op.). 
 



W ramach pikniku na dzieci i dorosłych czekały takie atrakcje jak Kącik śląski, 
kącik rebusowy i sportowy oraz wielkie śląskie gotowanie. Gościem specjalnym 
pikniku był Remigiusz Rączka, który wraz z mieszkańcami Strzelec Opolskich 
gotował śląskie potrawy. 
 Piknik stanowił część projektu, który odbywa się pod nazwą "Od czytania, 
teatralnym krokiem i w rytmie tańca, do jadania, czyli rzecz o śląskości", a do 
którego włączył się również Strzelecki Ośrodek Kultury.  
 
 
 

24.08.2016 Obchody Niepodległości Ukrainy.  
W rocznicowych uroczystościach w partnerskiej Tyśmienicy udział wzięła 
delegacja samorządu gminy Strzelce Opolskie z p. Gabrielą Puzik – 
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich oraz Wiceburmistrzem 
p. Józefem Kampą.  
 
 
 

26-27.08. 
2016 

Konferencja naukowa w ramach Polskiej Sieci Odnowy  
i Rozwoju Wsi (Kamień Śląski)  
W spotkaniu, w Pałacu w Kamieniu Śląskim, udział wzięło kilkadziesiąt osób: 
wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele uniwersytetów. 
Uczestnicy spotkania debatowali omawiając następujące tematy: „Problemy 
tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi”, „Kierunki dalszego działania Polskiej 
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Możliwości współdziałania PSORW i uczelni”.  
 
 
 
 

26.08.2016 Impreza integracyjna „Koniec wakacji ju ż … na włoską nutę …” (Stadion 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich). 
Wśród atrakcji były m.in. pokazy sprzętu policyjnego, pokaz tresury psów, 
konkurs plastyczny: malowanie kredkami i kredą na chodniku, malowanie twarzy 
„Wesoła buźka” oraz balonów „Uśmiechnij się”. W imprezie uczestniczyło 200 
dzieci.  
 
Organizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, 
Zakład Karny Nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 

28.08.2016 Otwarcie niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej w Strzelcach Opolskich (boisko 
sportowe „Orlik” przy ul. Powstańców Śl. 3 w Strzelcach Opolskich, obok 
CKZIU) 
 
 

31.08.2016  Obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 
 
Dla uczczenia tej rocznicy wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Gabrielą Puzik 
oraz wiceburmistrzem Józefem Kampą złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem 
kapelana Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszko. 
 
 

01.09.2016 Powiatowe obchody Dnia Weterana  
 



W pierwszy dzień września, tradycyjnie obchodzono kolejną,  
77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, największego i najstraszliwszego 
w skutkach konfliktu zbrojnego w nowożytnej historii. 
Delegacje samorządów różnego szczebla, organizacji kombatanckich, instytucji 
państwowych i gminnych oraz mieszkańców spotkały się pod pomnikiem ku czci 
ofiar wojen i przemocy, aby w ten szczególny dzień uczcić pamięć wszystkich 
ofiar tamtej straszliwej wojny. 
 
 

03.09.2016 Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji 25-lecia założenia Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń (Opole, Katedra Opolska)  
 
 

06.09.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op.  
 
 

6-8.09.2016 XXVI Forum Ekonomiczne (Krynica Zdrój) 
Temat przewodni tegorocznych obrad brzmiał „Europa w obliczu wyzwań – 
zjednoczeni czy podzieleni?”.  
Podczas Forum ponad 3,5 tys. gości dyskutowało o najbardziej aktualnych 
problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych.  

07.09.2016 Konferencja „Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii – klastry energetyczne” 
(Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej). 
Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Energii p. 
Krzysztofa Tchórzewskiego. 
 
 
 

11-13.09. 
2016 

Wizyta w Powiecie Strzeleckim delegacji z partnerskiego powiatu Soest 
w Niemczech.  
Jednym w głównych tematów spotkania, jakie zorganizowane zostało 
w Starostwie Powiatowym w dniu 12 września 2016 r. była infrastruktura 
i gospodarka.  
 
 

14.09.2016 Szkolenie podstawowe z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności (Opolski 
Urząd Wojewódzki) 
 
 

16.09.2016 Jubileusz 20-lecia Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (Gliwice) 
 
 

17.09.2016 Jubileuszowa uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego 
oraz 25 rocznicy erygowania Parafii na Osiedlu Piastów Śląskich 
w Strzelcach Opolskich 
 
 

24.09.2016 Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich) 
 
 

24.09.2016 Uroczysta Msza Polowa w rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 
1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych na 



polanie „Hubertus” pomi ędzy wsiami Barut a Dąbrówka, gmina Wielowieś  
(powiat Gliwice, woj. śląskie) 
 
 

25.09.2016 Powiatowe Święto Chleba 2016 „Rozsmakuj się w Powiecie Strzeleckim” 
(Park Miejski w Strzelcach Opolskich)  
 
 

27.09.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Strzelcach Opolskich  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
� rozpatrzenie informacji Zarządu o pracach remontowo-modernizacyjnych 

sieci za 8 m-cy i źródłach ich pokrycia; 
� rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych za 8 m-cy; 
� rozpatrzenie i ocena projektu taryf na rok 2017.  

27.09.2016  Wizyta na Opolszczyźnie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja 
Dudy. 
 
 Pierwszą oficjalną wizytę na Opolszczyźnie Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej p. Andrzej Duda rozpoczął od Barutu, gdzie w asyście wojskowej 
kompanii honorowej złożył kwiaty w miejscu kaźni żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa we wrześniu 1946 
roku. 
 
 W dalszej części wizyty Prezydent RP przybył do Strzelec Opolskich, gdzie 
w Ratuszu spotkał się z samorządowcami.  
 
 Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z mieszkańcami, na Pl. 
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. 
Prezydent Andrzej Duda w kilkunastominutowym przemówieniu podziękował za 
gorące przyjęcie, mówił też sporo o trudnej historii Śląska Opolskiego. 
Przypomniał też, że mamy "rok rocznic". I wymienił te najważniejsze: 95. 
rocznicę III Powstania Śląskiego, w którym brali także udział powstańcy ze 
Strzelec Opolskich, 70. rocznicę zamordowania w Barucie przez komunistów 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wreszcie 77. rocznicę powstania 
Podziemnego Państwa Polskiego.  
Andrzej Duda wspomniał też o 25. rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie, dzięki 
któremu, jak stwierdził, współistnienie niemieckiej mniejszości i polskiej 
większości układa się modelowo.  
Końcową część przemówienia prezydent poświęcił tematyce gospodarczej - jak 
stwierdził, rozwój gospodarczy jest dziś dla Polski sprawą kluczową. 
 
 Ostatnim etapem wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy na Opolszczyźnie było 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.  
Prezydent w asyście żołnierzy z kompanii honorowej złożył wieniec oddając hołd 
walczącym w powstaniach śląskich za polskość opolskich ziem. 
 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
30.09.2016 Obchody jubileuszu 100-lecia istnienia firmy Mubea Automotive Poland Sp. 

z o.o. oraz uroczystość otwarcia lokalizacji firmy w Polsce (Zimna Wódka). 
04.10.2016 Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 

W porządku posiedzenia m.in.: 
� rozpatrzenie propozycji wyborów uzupełniających  

do zarządu związku; 



� rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości  
i terminów składki rocznej gmin członkowskich na rzecz Związku. 

� rządowy projekt ustawy dot. likwidacji gimnazjów; przewidywane skutki 
likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.  

05.10.2016  Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz). 
Jubilaci 

50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody: 
1) Baluch Waldemar i Świerkot – Baluch Maria – Sucha,  
2) Brzezina Alojzy i Maria – Rozmierka,  
3) Duda Henryk i Wanda – Strzelce Opolskie,  
4) Gatner Henryk i Maria – Rozmierz,  
5) Gomoła Kazimierz i Barbara – Kadłub,  
6) Kapica Józef i Katarzyna – Rozmierka,  
7) Kmiotek Zygmunt i Krystyna –  Strzelce Opolskie,  
8) Kostoń Wilibald i Eryka – Dziewkowice,  
9) Lewandowski Jan i Jadwiga – Strzelce Opolskie,  
10) Makselon Ewald i Hildegarda – Płużnica Wielka,  
11) Mańczyk Ginter i Joanna – Strzelce Opolskie,  
12) Marek Wiktor i Joanna – Strzelce Opolskie,  
13) Obrusznik Jerzy i Anna – Szymiszów,  
14) Ploch Ginter i Jadwiga – Kalinowice,  
15) Powrosło Rajmund i Łucja – Strzelce Opolskie,  
16) Radecki Zygmunt i Anna – Szymiszów,  
17) Rzepka Hubert i Maria- Błotnica Strzelecka,  
18) Staroszczyk Jerzy i Maria – Brzezina,  
19) Szablewski Leszek i Janina – Strzelce Opolskie,  
20) Wojtasik Andrzej i Regina – Strzelce Opolskie,  

 
 60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody: 
1) Kogut Władysław i Felicja – Strzelce Opolskie,  
2) Juszczak Edward i Łucja – Strzelce Opolskie,  
3) Komorowski Marian i Teresa – Szymiszów,  
4) Mainka Walter i Maria – Dziewkowice. 

 
 

06.10.2016 Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 na Politechnice Opolskiej 
 

06.10.2016 „Kr ąg darczyńców” (Galeria Sztuki w Leśnicy) 
Krąg darczyńców jest wyjątkowym spotkaniem przedstawicieli biznesu, kultury, 
sportu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego 
darczyńcy wspierają wybrane przez siebie projekty społeczne, ich zdaniem 
najbardziej wartościowe. 
 Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 
 
 

07.10.2016 Uroczystość ślubowania i nadania stopnia młodszego kadeta oraz 
inauguracja Klasy Patronackiej Kronospan (Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich)  
 
 

07.10.2016 Obchody 70-tej rocznicy wprowadzenia w Polsce ujednoliconej rejestracji 
stanu cywilnego (Lublin, Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego im. Jana Pawła II). 
 



 Wśród zaproszonych na uroczystość, znalazła się Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Strzelcach Op. p. Ewa Sosnowska.  
Miło przekazać, iż p. Sosnowska wyróżniona zostanie Odznaką Honorową za 
zasługi dla Samorządu Terytorialnego.  
 
 

10-12.10. 
2016 

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach) 
Europejski Kongres MŚP to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów 
i wydarzeń towarzyszących, w których każdego roku bierze udział kilka tysięcy 
uczestników z kraju i Europy.  
W gronie zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele świata nauki, 
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji otocznie biznesu.  
Obecność gości pozwala na wymianę doświadczeń  
oraz porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych 
krajach. 

� Dostojne jubileusze 90. rocznicy urodzin obchodzili kolejni mieszkańcy naszej gminy: 
� 23.08.2016 - p. Anna Markieton z Rozmierzy  
� 30.08.2016 - p. Elżbieta Gasz ze Strzelec Opolskich 
� 10.09.2016 - p. Teodor Rzepka ze Strzelec Opolskich.  

 

W dniu dzisiejszym 90. urodziny obchodzi p. Roman Głuszak ze Strzelec Opolskich.  


