SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(25 MAJA – 29 CZERWCA 2016 R.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 25 maja – 29 czerwca 2016 r.:
1) Zarządzenie Nr 116/2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu wykonawczego
i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2016.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 25 maja 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.
Zarządzenie obejmuje:
zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016 ustalonym
Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 stycznia 2016 r.,
w szczegółowości dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne
jednostki;
zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i planach
finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie.
2) Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 93.640 zł, co stanowi skutek
otrzymanych dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE
DOTACJI
40.000,00 zł środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
53.640,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej
tj.
na
finansowanie
ośrodków
wsparcia
dla
osób
z zaburzeniami
psychicznymi
zgodnie
z ustawą
o pomocy społecznej.
93.640,00 zł
OGÓŁEM
3) Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.
Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 96.890,00 zł. Przesunięcia
środków finansowych dotyczą Działów:
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmiana dot.:
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przeniesienia środków w kwocie 1500 zł, na wniosek Kierownika Ref. Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji, co niezbędne było w związku z koniecznością utworzenia
paragrafu 4490 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (w związku
z koniecznością odprowadzenia podatku od nagród, w związku z organizowanymi przez
gminę festynami)
przesunięcia na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach
Op. środków finansowych w kwocie 1.500 zł, w związku z dodatkowymi szkoleniami
oraz badaniami lekarskimi pracowników.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dokonane na wniosek Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
przesunięcie środków na kwotę 18.000 zł związane jest przyjęciem do realizacji dodatkowych
zadań (w tym m.in. realizacja filmu promocyjnego o Strzelcach Opolskich, jak również
dodatkowe zadania określone w umowach o dzieło)..
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zmiana w planie wydatków na kwotę 10.000,00 zł dokonana została na wniosek Kierownika
Referatu Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych.
Zmiana ta niezbędna była w związku z potrzebą wykonania specjalistycznych badań
lekarskich dla nowoprzyjętych członków OSP przed ich skierowaniem na szkolenie
pożarnicze.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zmiany w obrębie trzech ww. działów na łączną kwotę 65.890,00 zł dokonane zostały na
wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich.
Zmiany te niezbędne były w związku z koniecznością wdrożenia nowej platformy
edukacyjnej firmy Vulkan, z której korzystają placówki oświatowe Gminy Strzelce
Opolskie. Dotychczasowa „stara” wersja programu nie będzie już rozwijana przez
producenta tego oprogramowania.
Firma Vulkan rozwija nowy produkt, który ma na celu umożliwienie szerszego wykorzystania
możliwości programu i zintegrowania jej z innymi programami.
W konsekwencji proces wdrożenia nowych produktów wymusza konieczność m.in.
przeszkolenia przedstawicieli wszystkich jednostek oświatowych.
Zwiększenie środków na ten cel możliwe jest m.in. ze środków zaplanowanych na zakup
opału w szkołach podstawowych (po rozstrzygnięciu tegorocznego postępowania
przetargowego oraz rozpoznaniu stanu zużycia opału po ostatnim sezonie zimowym).
4) Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
Zarządzenie dotyczy częściowego rozdysponowania rezerwy celowej ustalonej w §
8 Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia
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2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok, przeznaczonej
na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów w ramach Strzeleckiego
Budżetu Obywatelskiego w kwocie 6.500 zł.
Rozwiązania rezerwy dokonano odpowiednio na wniosek:
4.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania
w Strzelcach Op. w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przez Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
„Wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Szymiszowie”.
Po ocenie złożonych ofert na realizację tego zadania Dyrektor PG złożył wniosek
o zwiększenie planu wydatków. Zwiększenie planu o 4.000,00 zł umożliwi podpisanie
umowy z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę i realizację ww. zadania.
2.500,00 zł – na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji – w związku
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw o bezpieczne urządzenia dla
młodszych dzieci „Zabawowy Raj” w Strzelcach Opolskich przy ul. Sosnowej oraz
„Miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży” – w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów
Śląskich.
5) Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy w Dz. 750 ADMNISTRACJA
PUBLICZNA, Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 750.00
zł, co stanowi skutek dotacji celowej otrzymanej przez Gminę od Powiatu Strzeleckiego,
z przeznaczeniem na zakup reprezentacyjnych strojów dla członów strażackiego zespołu
artystycznego „Zgrani Fojermani” działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grodzisku, na występy, podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych
w Krynicy Zdrój w dniach 17-19 czerwca 2016 r.
6) Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.
Ujęte w Zarządzeniu zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą działalnością,
w tym m.in. z:
koniecznością uporządkowania terenu położonego w Strzelcach Op. w rejonie ul.
Opolskiej i Szpitalnej w Strzelcach Op., przeznaczonego do sprzedaży pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (10.000,00 zł);
koniecznością przeprowadzenia remontu magazynu OC oraz pomieszczeń sztabu CB
Radio (4.000,00 zł);
pracami remontowo-naprawczymi w placówkach oświatowych (130.000,00 zł);
urealnieniem planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
(przesunięcia na kwotę 6.700,00 zł);
kontynuacją działań skierowanych do romskiej społeczności etnicznej, w tym m.in.
dofinansowaniem wyjazdów ww. społeczności na imprezy kulturalne (przesuniecie na
kwotę 2.500,00 zł);
organizacją Dni Ziemi Strzeleckiej 2016 oraz tłumaczeniem dokumentacji związanej
z udziałem Kadłuba w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi (przesunięcia na
kwotę 10.100,00 zł).
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INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizuje firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku.
Wartość zadania wynosi 70 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2016 roku. Kamień
wapienny dostarczany jest sołectwom zgodnie z przekazanym wykonawcy wykazem
w dogodnych dla sołectw terminach i ilościach – dostawy zrealizowano w około 35%.
• „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.
• 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.
• „Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach” – zrealizowano I etap inwestycji opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na
budowę.
Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy wiaty. Zadanie realizowane jest w ramach
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.
• „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie realizuje firma KABE
Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.
Wartość zadania wynosi 300 000 złotych.
Kontynuowane są remonty cząstkowe dróg gminnych – wykonano roboty na ul. Opolskiej
bocznej, Pięknej, Wilkowskiego i Lipowej.
Równocześnie wykonywane są naprawy nawierzchni dróg za pomocą remontera pacher:
dotychczas wykonano naprawy w sołectwie Brzezina, Warmątowice, Szymiszów Wieś
i Osiedle, częściowo w Dziewkowicach, w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Kalinowie,
Kalinowicach, Ligocie Górnej i Dolnej, Niwkach, Grodzisku, Kadłubie Wsi. Planowane są
remonty w Rozmierzy, Rozmierce, Szczepanku, Błotnicy Strzeleckiej, Płużnicy.
• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na
gminnych ciągach pieszych.
Na realizację zadania, którego wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra
z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 40 000 złotych.
• „Budowa chodnika w Kadłubie Piecu” – zadanie realizowane w ramach środków funduszu
sołeckiego na rok 2016 za kwotę 16 800,00 złotych.
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy
Strzeleckiej.

• „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona
zostanie przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy koncepcja
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zmian mających na celu zmniejszenie kosztów. Koszt zadania określony został na 141 450
złotych.
• „Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich” –
wymiana okablowania w pom. nr 22. 23, 24 i 25.
Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w dniu 20 czerwca 2016 roku z przedsiębiorcą
Andrzejem Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZELTECH Andrzej
Zieliński z Opola.
Wartość zadania wynosi 11 900 złotych, a termin zakończenia zadania został ustalony na
15.07.2016 roku.
• „Remont oświetlenia ulicznego” – w zakresie konserwacji stalowych słupów
oświetleniowych.
Prace wykonuje firma El-SECO ze Strzelec Opolskich za 38 130 złotych.
W ramach zadania wyczyszczonych i pomalowanych będzie 125 słupów.

• „Ścinka poboczy” – zadanie, którego wartość oszacowano na 30 000 złotych realizowała
•

•

•

•

będzie Firma Ogólnobudowlana Klaudia Moj z Błotnicy Strzeleckiej.
„Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury
w Szczepanku” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie, którego wartość wynosi 9 840 złotych realizuje A.F. PROJEKT Adam Fidyka
z Gliwic.
„Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej. Autorem projektu będzie
Firma GEOMEL Heleny Zając ze Szczepanka. Koszt 3.000 zł, termin realizacji 15.07.2016 r.
„Przebudowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich” – w zakresie wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę projektu: Biuro
Rachunkowo Projektowe „GROSIK” Agnieszka Niedźwiedź, które opracuje dokumentację
projektową za 6 396 złotych.
Termin realizacji - 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja ul.
Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich”.
Wykonawcą zadania jest Biuro Projektowe Elżbiety Kurzewskiej z Kędzierzyna Koźla. Koszt
10 500 zł, z terminem realizacji do 15 lipca 2016 roku.

• Rozpoczęto procedury zmierzające do wyłonienia wykonawców zadań:
− „Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Strzelcach Opolskich”,
− „Budowa oświetlenia ulicy Wrzosowej w Strzelcach Opolskich”.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
• „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 863/1” w miejscowości Kadłub. Zadanie
wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2016 za kwotę 18 600,00 złotych.
Realizatorem zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba.
• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” w zakresie
wykoszenia i oprysków – wartość zadania, którego realizatorem było Stowarzyszenie na
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Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich, wynosiła 19 100,00
złotych.
Zabiegom konserwacyjnym poddano rowy w Strzelcach Opolskich, Grodzisku, Kadłubie,
Kadłubie Piecu, Szymiszowie Wsi, Warmątowicach i Rozmierce. Łącznie wykoszono
i przeprowadzono oprysk na długości 6 585 mb rowów.
• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie do
sezonu”.
Wykonawcą zadania była Firma Remontowo-Budowlana PLOCH Hubert Ploch, Tomasz Ploch
S.J. z siedzibą w Jemielnicy przy ul. 1-go Maja 3.
W ramach zadania, którego koszt wyniósł 41 917,49 zł wykonano prace naprawcze
przygotowujące kąpielisko miejskie do sezonu.
• „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach
Opolskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Projekt wykonał
w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót
Elektrycznych Marian Tomczyk za kwotę 5 535 złotych.
• „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach
Opolskich” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (w ramach Strzeleckiego
Budżetu Obywatelskiego).
Projekt zrealizowała firma „SEWI” Spółka Jawna z Opola za kwotę 5 473,50 złotych.
• „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej w Niwkach” w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej.
Projekt wykonał Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za
kwotę 4 920 złotych.
• „Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” –
oznakowanie poziome dróg wykonała firma ReZNAK s.c. z Opola za kwotę
58 940,43 złotych.
Łącznie odmalowano 2 410m2 przejść dla pieszych, pasów segregacyjnych i krawędziowych,
linii parkingowych, strzałek i innych znaków poziomych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POSTĘPOWANIA REALIZOWANE ZGODNIE
Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
SKŁADANIA
OFERT
09.06.2016 r. Sprzedaż energii elektrycznej w 2017 roku Odbiorcom Końcowym V
Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Przedmiot zamówienia - sprzedaż w 2017 roku, Odbiorcom Końcowym
Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej,
w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 401
Odbiorcom Końcowym w okresie do 31 grudnia 2017 roku, w ilości
zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
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Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 144, natomiast łączne
szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE
objętych zamówieniem wynosi ok. 56,9 GWh.
Procedura w trakcie realizacji.
W postępowaniu uczestniczy 5 firm:
1) PGE Obrót S. A., Rzeszów,
2) „Corrente” Sp. z o. o., Ożarów Mazowiecki,
3) Ecoergia Sp. z o. o., Kraków,
4) Energa Obrót S. A., Gdańsk,
5) TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., Kraków.
Aktualnie trwa ocena ofert oraz weryfikacja wykonawców.
23.06.2016
Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce.
Przedmiot zamówienia - wykonanie drogi wraz z odwodnieniem, zjazdów
i dojść do posesji oraz oświetleniem ulicznym, zgodnie z dokumentacją
projektową
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: drogi z betonu
asfaltowego o powierzchni ok. 1 373 m2 i szerokości 3,5 – 5,5 m,
odwodnienia (kanalizację deszczową), zjazdów i dojść do posesji z kostki
betonowej (ok. 43 m2), oświetlenia ulicznego jak również sporządzenie
dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej
Przetarg nieograniczony (zgodnie z przepisami ustawy PZP)
Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczy 7 firm:
1) Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice,
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec,
3) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów,
4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o. o., KędzierzynKoźle,
5) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert
Białdyga, Jaryszów,
6) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, 168 797,15
7) Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka,
Opole.
Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich (etap II) – postępowanie w przygotowaniu.
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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16.06.2016

17.06.2016

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
Strzelce Opolskie
Przedmiot zamówienia - usunięcie materiałów zawierających azbest
z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych materiałów
na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów).
Zakres zamówienia obejmuje: usuwanie wyrobów zwierających azbest
z dachów obiektów: 2 budynków mieszkalnych, 19 budynków
gospodarczych, 1 budynku mieszkalno-usługowego (ok. 37 Mg) oraz z 15
pryzm (ok. 28 Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie
oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów.
Tryb postępowania - Przetarg publiczny, realizowany zgodnie z ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich.
Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość
zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 €.
Procedura w realizacji. W postępowaniu uczestniczą 4 firmy:
1) Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów,
2) RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, Łódź,
3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel, Bielsko-Biała,
4) Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn.
Wykonanie usług cateringowych w ramach projektu pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce
Opolskie na lata 2016-2022”
Przedmiot zamówienia - Wykonanie usług cateringowych podczas
2 konferencji: otwierającej i podsumowującej projekt pn. „Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Opolskie na lata
2016-2022” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Tryb postępowania
Przetarg publiczny, realizowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r
Kodeks Cywilny oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych
w Urzędzie
Miejskim
w Strzelcach
Opolskich.
Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość
zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 €.
W
postępowaniu
złożono
tylko
jedną
ofertę.
Ofertę na kwotę 1980 zł złożyła Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Oferta przyjęta została do
realizacji.
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W trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzone jest postępowanie dot. „Świadczenia
usługi oświetleniowej na określonych ulicach, placach i drogach publicznych na terenie
Gminy Strzelce Opolskie”.
Do negocjacji zaproszono TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Zawiła 65L; 30390 Kraków.
Postępowanie w realizacji. W ostatnim czasie odbyły się negocjacje na których
uzgadniano zapisy umowy. Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania ostatecznej
wersji umowy.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU
PRZETARGU
14.06.2016
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
gminnej nr 5160 z mapy 15 o pow. 0,4404ha, położonej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Ogrodowej.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich,
działka znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę
mieszkaniową typu szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi
i garaże, usługi motoryzacyjne, stacje paliw oraz zieleni urządzonej
publicznej.

15.06.2016

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 300.000 zł netto
(+23%VAT)
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej
wysokości wpłaciły 3 podmioty, z których jeden na przetarg nie przybył
natomiast drugi wycofał się z przetargu.
Nabywcą nieruchomości za cenę 303.000zł (netto) został Pan Joachim
Spyra.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr
48 położonego na I piętrze budynku na Oś. Piastów Śl. 27 w Strzelcach
Opolskich
Lokal o pow. 34,10 m² składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki
i przedpokoju, a jego sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,20 m².
Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do
dnia 28.01.2086 r. 8/10.000 części działek nr 4699/102, nr 4699/104
z mapy 15 i nr 4992/8 z mapy 25 o ogólnej pow. 5,6307ha.
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Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 75.000 zł brutto (w tym
cena lokalu 70.030 zł i cena udziału w gruncie 4.970zł).

20.06.2016

21.06.2016

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej
wysokości wpłaciły 2 osoby, z których jedna wycofała się z udziału
w przetargu.
Nabywcą nieruchomości objętej przetargiem, za cenę 75.750zł brutto
(z czego 70.730zł. lokal, 5.020zł za grunt) została Pani Zofia Wolny.
IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki
i Stawową (nieruchomość obejmuje działki Nr 1587/6 z mapy 7, Nr
1648/4, Nr 4341/2, Nr 4392/3, Nr 4392/4, Nr 4342/3 i Nr 4343/5 z mapy
20 o łącznej pow. 0,9587ha).
W planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 4392/4, Nr 4342/3,
Nr 1587/6, Nr 4343/5, Nr 4341/2 i Nr 1648/4 położone są na terenie
przeznaczonym pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności
gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań towarzyszących.
Natomiast działka Nr 4392/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod
zieleń
urządzoną
wraz z ciągiem pieszym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.100.000zł. netto (+23%
VAT)
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
Ponieważ brak jest zainteresowania nabyciem tej nierucho-mości, a
z dniem 19 lipca br. upłynie określony w ustawie 6 miesięczny termin
do zawarcia umowy sprzedaży, należy całą procedurę dotyczącą
sprzedaży nieruchomości, łącznie z jej wyceną, przeprowadzić od
początku.
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Szymiszowie przy ul. Waloszka, obejmującej działkę Nr 981 z mapy
7 o pow. 0,7468ha.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nieczynnej stacji
wodociągowej o pow. użytk. 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, działka oznaczona jest
jako tereny lasów i teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, a
w przypadku zaniechania eksploatacji wody pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 120.000zł brutto.
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24.06.2016

12.07.2016

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.
Na rokowania złożona została 1 oferta. Zaoferowana cena nabycia
nieruchomości w wysokości 70.000 zł, była niższa od ceny wywoławczej,
która wynosiła 120.000zł. Zatem Komisja Przetargowa nie
zakwalifikowała zgłoszenia do ustnej części rokowań. Na sprzedaż
nieruchomości ogłoszone zostaną kolejne rokowania z ceną obniżoną
do 100.000 zł brutto.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7.
Nieruchomość obejmuje działkę nr 576 z mapy 4 o pow. 0,0084ha,
zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 68m².
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym
budynku, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków jako czworak
w zespole folwarcznym.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrze-nnego
gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym
położona jest działka nr 576 przeznaczony jest na cele mieszkaniowousługowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.000 zł brutto.
Z uwagi na brak zainteresowanych nieruchomością i związany z tym brak
wpłaty wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
I 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/
Powierzchnia
Cena
Stawka
z mapy
działki w ha
wywoławcza VAT
netto (zł)
1
316/7
0,0617
62.000
z mapy 2
2
316/8
0,0642
65.000
z mapy 2
3
316/9
0,0608
61.000
z mapy 2
4
316/10
0,0634
64.000
z mapy 2
23%
5
316/11
0,0673
68.000
z mapy 2
6
316/12
0,0934
94.000
z mapy 2
7
316/13
0,0770
77.000
z mapy 2
11
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02.08.2016

05.09.2016

316/14
0,0844
85.000
z mapy 2
9
316/15
0,0672
68.000
z mapy 2
10
316/16
0,0706
71.000
z mapy 2
11
316/17
0,0769
77.000
z mapy 2
12
316/18
0,0798
80.000
z mapy 2
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami:
Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl., nieruchomo-ści
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednoro-dzinną.
Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, które wykona Gmina do końca 2018 r.
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 wynosi 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%.
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.
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W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
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 wynosi 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.
GOSPODARKA LOKALOWA
KONKURSY NA WYKONANIE NA WŁASNY KOSZT REMONTU LOKALU
MIESZKALNEGO, W ZAMIAN ZA PRAWO NAJMU
W konkursach mogły wziąć udział osoby ubiegające się o przydział gminnego lokalu
mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 lutego 2002 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający
trudne warunki mieszkaniowe.
TERMIN
PRZEDMIOT KONKURSU
SKŁADANIA
OFERT
do
konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu
3 czerwca
mieszkalnego położonego przy ul. Blokowej 1/4 w Strzelcach
Opolskich (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,08 m2, w tym
2016 r.
mieszkalnej 15,64 m2 ), w zamian za zawarcie umowy najmu ww.
lokalu na czas nieoznaczony.
Na konkurs złożone zostały 3 oferty, spośród których Komisja
Mieszkaniowa wybrała ofertę Pani Roksany Dąbrowskiej.
do
konkurs na remont lokalu mieszkalnego położonego w budynku
przy ul. Jordanowskiej 6/1 w Strzelcach Opolskich (lokal
17 czerwca
o powierzchni użytkowej 106,55 m2, w tym mieszkalnej 54,93 m2,
2016
składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, dwóch przedpokoi,
dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz spiżarni, mieszkanie posiada
także loggię o powierzchni 2,04 m2), w zamian za prawo jego najmu.
Lokal przeznaczony jest dla co najmniej czteroosobowej rodziny.
Na konkurs złożone zostały 4 oferty.
Konkurs nie został rozstrzygnięty.
Komisja Mieszkaniowa po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami,
biorąc pod uwagę warunki mieszkaniowe i możliwości finansowe
zainteresowanych wykonaniem remontu lokalu, uznała iż brak jest
podstaw do wyłonienia rodziny kwalifikującej się do wykonania
remontu lokalu i rozstrzygnięcia konkursu.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Mieszkaniowej, lokal przygotowany
zostanie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
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Zgodnie z informacją podaną na ostatniej sesji, 1 oferta wpłynęła na pisemny przetarg
nieograniczony na najem pomieszczeń piwnic Ratusza w Strzelcach Opolskich (Plac
Myśliwca 1), z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
Ofertę złożyła Firma Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa, 47-133
Jemielnica (ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 27).
W dniu 15 czerwca 2016 r., Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy
oferty p. U. Pinkawa, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu przetargu na najem piwnic Ratusza
w Strzelcach Op., stwierdziła, że nie wybiera złożonej oferty.
INICJATYWY GOSPODARCZE
Zostałem zaproszony do udziału, w dniu 20 czerwca 2016 r., w posiedzeniu Konwentu
Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (Toszek), celem
przedstawienia strzeleckich rozwiązań organizacji transportu publicznego poprzez
powołany do tego celu związek powiatowo-gminny „Jedź z Nami”.
Z uwagi na niemożność uczestnictwa w spotkaniu, w posiedzeniu uczestniczył Kierownik
Referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel. Wygłoszona przez p. Czempiela
prelekcja wywołała spore zainteresowanie wśród włodarzy gmin wiejskich i miejsko
wiejskich, zwłaszcza z obszaru powiatu gliwickiego.
27 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. odbyło się spotkanie
w sprawie kwestii organizacyjnych dot. zwołania I Walnego Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. (Statut Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź
z nami” opublikowano dnia 22 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego)
W spotkaniu uczestniczyli szefowie samorządów powiatu strzeleckiego.
W trakcie spotkania zwróciłem uwagę na plany zmiany przez ustawodawcę terminu
wejścia w życie obowiązku przejęcia organizacji transportu publicznego przez samorządy z
1 stycznia 2017 na 1 stycznia 2018.
Nie zmieni to jednak planów uruchomienia komunikacji powiatowo-gminnej na naszym
terenie od początku 2017 roku.
Na spotkaniu rozmawiano również o planach złożenia w ramach subregionu wniosku
o dofinansowanie zakupu nowych autobusów.
Ponadto dyskutowano o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby strzelecki PKS mógł zostać
uznany jako podmiot wewnętrzny oraz o innych możliwościach powierzenia funkcji operatora
transportu publicznego tej spółce w trybach bezprzetargowych.
Termin pierwszego zgromadzenia związku zaplanowano na 18 lipca br.
Teren inwestycyjny w Warmątowicach zakwalifikował się do II etapu konkursu Grunt
na Medal organizowanego przez Polska Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
28 czerwca 2016 r. w Strzelcach Opolskich gościli audytorzy, którzy oceniali atuty naszej
oferty oraz przygotowanie Urzędu do obsługi inwestorów na tle 3 innych finalistów
z województwa opolskiego.
Wyniki poznamy w sierpniu. Przypominamy, że w poprzedniej edycji konkursu w roku 2014
za najlepszą ofertę inwestycyjną w województwie opolskim została uznana 2,5 hektarowa
działka przy ul. Strzelców Bytomskich i Ciepłowniczej w Strzelcach Opolskich.
22 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Opola zorganizował spotkanie „Praca w sektorze
nowoczesnych usług dla biznesu – szansa dla mieszkańców regionu”.
W spotkaniu uczestniczył kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel.
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Międzynarodowe i polskie firmy coraz chętniej poszukują lokalizacji pod swoje biura poza
największymi ośrodkami miejskimi jak Kraków, Wrocław czy Katowice.
W Opolu w tym sektorze pracuje już ponad 600 osób. Jest to szansa dla mieszkańców całego
województwa na ciekawą, perspektywiczną i dobrze płatną pracę dla młodych ludzi znających
języki obce.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Informacja nt. zamknięcia drogi powiatowej ul. 1-go Maja w Strzelcach OpolskicH
Zgodnie z informacją wykonawcy remontu wiaduktu - firmy Sanel z Rudy Śląskiej przyczyną
opóźnienia robót na wiadukcie są roboty dodatkowe wcześniej nieprzewidziane – natrafienie
na podziemne kawerny w strefie robót fundamentowych.
Aktualny termin zakończenia robót: 30-09-2016. Termin przywrócenia ruchu: początek
października 2016.
Informacja nt. oceny stanu zdrowotnego dębu szypułkowego rosnącego w Parku
Miejskim w Strzelcach Opolskich i prawdopodobnej przyczyny złamania jednego
z konarów ww. drzewa podczas Dni Ziemi Strzeleckiej.
Po zdarzeniu, które nastąpiło w Parku Miejskim, gmina zleciła wykonanie ekspertyzy
dendrologicznej.
Ekspertyza wykonana została w dniach 06-09.06.2016 r.
Badania terenowe w miejscu zdarzenia, w obrębie drzewa i na zalegającym na gruncie
obłamanym konarze przeprowadzone zostały w dniu 06.06.2016 r.
Ponowne końcowe badania terenowe, o charakterze weryfikującym hipotezy, argumenty
i wstępne wnioski przeprowadzono w dniu 09.06.2016 r. na materiale dowodowym
zdeponowanym i zabezpieczonym na terenie Zieleni Miejskiej.
Podstawowymi elementami diagnozy przyczyn rozłamania konaru były:
a) ogólny stan zdrowotny drzewa – przeprowadzona analiza nie wskazuje na występowania
stanu drzewa wskazującego na znaczne ryzyko wystąpienia złamania lub wykrotu.
Drzewo było pielęgnowane w długim przedziale czasowym, systematycznie i adekwatnie do
diagnozowanych problemów. Pielęgnacja była prowadzona w sposób właściwy, z cięciami
sanitarnymi i korygującymi, w tym wykonano cięcia ograniczające przyszłe wygonienia
obłamanego konaru. Ponadto nie stwierdzono związku między stanem zdrowotnym wnętrza
pnia i wyższej części korony a wystąpieniem obłamania.
Tkanki w przekroju konaru między pniem i miejscem rozłamania nie wykazują zgnilizny
i innych oznak wskazujących na możliwość przenoszenia osłabienia w miejscu rozłamania,
b) struktura drewna w przekroju poniżej i powyżej miejsca rozłamania konaru – konar
w tych miejscach pokryty jest korą, nie ma widocznych spękań podłużnych i poprzecznych,
ubytków powierzchniowych i wgłębnych.
Struktura drewna nie wskazuje na jego istotne osłabienie. Zachowane są wszystkie funkcje
tkanek, co potwierdza bardzo dobry stan ulistnienia oraz pędów,
c) struktura rozłamania – zakorek w wewnętrznej strukturze drewna nosi znamiona
występowania chorób grzybowych, rozwijających się na niezbyt dużą skalę, ale
osłabiających spoistość rozwidlenia. Brak jest jednak ubytków, zgnilizn, nacieków, śladów
po pęknięciach i rozwarstwieniach. Brak jest również tkanek, które tworzyłyby się jako
reakcja obronna drzewa na pęknięcia i stopniowe rozłamywanie się. Rekonstrukcja miejsca
rozłamania rozwidlenia konaru nie wskazuje na występowanie powierzchniowych
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symptomów wskazujących na możliwość rozłamania oraz umożliwiających wcześniejszą
reakcję. Kolor i struktura tkanek rozerwanego rozwidlenia w części, od której musiał
rozpocząć się proces rozłamania wskazuje, że zostały one zniszczone wraz z pozostałymi
tkankami, aż do nasady rozwidlenia. W całym podłużnym przekroju rozłamania występują
świeżo zerwane włókna tkanek. Oznacza to, że rozerwanie nastąpiło nagle na całej długości.
Wszystkie powyższe argumenty wskazują na losowe przyczyny rozłamania konaru,
w tym na możliwość wystąpienia opisywanego w literaturze zjawiska tzw. „summer branch
drop”. Polega ono na nieoczekiwanym odłamywaniu się, zazwyczaj w letnie popołudnie,
zdrowych, wolnych od pęknięć i rozkładu konarów. Istnieje kilka teorii na temat tego
zjawiska, jednak żadna z nich nie została ostatecznie potwierdzona” (Witokoś-Gnach K.,
Tyszko-Chmielowiec P. (red.), 2014, Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka.
Fundacja Ekorozwoju, Wrocław. Możliwą przyczyną zajścia może być podmuch wiatru.
Po rozpoznaniu stanu zdrowotnego i sposobu pielęgnowania dębu szypułkowego
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich, na którym rozłamał się jeden z dolnych
konarów, należy wskazać, że wystąpienia zjawiska wystąpiło nagle, bez zewnętrznych
symptomów, w postaci spękań, trzeszczenia, stopniowego obniżania się konaru do
powierzchni terenu. Procesu nie można było przewidzieć i wcześniej zareagować
adekwatnie do obserwowanych przyczyn.
Na tej podstawie nie ma przesłanek by stwierdzić, że zdarzenie wystąpiło jako wynik
zaniedbania pielęgnacji drzewa i jego otoczenia.
GOSPODARKA ODPADAMI
Ze zrealizowanych oraz bieżących zadań Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi:
1. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W miesiącu czerwcu br. wystawiono 123 tytuły wykonawcze za raty od lipca do grudnia 2015
roku na kwotę 39.409,00 zł.
Według stanu na dzień 20 czerwca br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie 596 tytułów
wykonawczych na kwotę 297.554,00 zł.
Oprócz należności głównej dłużnicy muszą pokryć koszty odsetek w kwocie 8.062,00 zł. oraz
koszty upomnień w wysokości 22.359,00 zł.
Z wystawionych tytułów wykonawczych Urząd Skarbowy wyegzekwował łącznie
197.422,00 zł, a do wyegzekwowania pozostało jeszcze 130.552,00 zł.
2. Od 18 maja do 20 czerwca br. wysłano 247 sms-y przypominające o uregulowaniu płatności za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj 2016.
3. W czerwcu br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wpłynęło
9 nowych oraz 103 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (stan na 21.06.2016 r.)
4. W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, referat
prowadzi analizę porównawczą dotyczącą różnicy pomiędzy liczbą mieszkańców gminy
zameldowanych a zamieszkujących.
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5. Na bieżąco przeprowadzane są kontrole przestrzegania gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym właściwej segregacji odpadów oraz zgodności z deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. W dniu 9 czerwca 2016 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyły się trzy spektakle teatralne
o charakterze ekologicznym pt. „Zielony Kopciuszek”.
W przedstawieniach udział wzięli uczniowie klas I i II szkół podstawowych
z Gminy.
Spektakl poświęcony był tematyce związanej z segregacją odpadów komunalnych oraz
ochronie środowiska. Uczniowie, zachęcani przez aktorów Teatru „KULTURESKA”, czynnie
uczestniczyli w przedstawieniu.
W najbliższym czasie Gmina Strzelce Opolskie zakupi fotopułapki, które pomogą ustalić,
kto
pozbywa
się
śmieci
w nielegalny
sposób,
w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
Na początek gmina zakupi kilka takich urządzeń. Fotopułapki, podobne do tych, jakie stosuje
się w ochronie lasów, pojawią się w gminie na przełomie lipca i sierpnia. Są wyposażone
w czujnik ruchu, który uruchamia aparat fotograficzny.
Warto nadmienić, iż pozbywanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaocnzych jest
karalne. Mandat może wynosić od 500 zł nawet do 5 tys. zl.
Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy gmina płaciła za usuwanie nielegalnych wysypisk
w lasach i na nieużytkach. Wydano na ten cel 5 tys. zł.
FUNDUSZE POMOCOWE
W dniu 27.06.2016 gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego dot. projektu pn „Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie”.
Wynika z niej, iż projekt został pozytywnie rozpatrzony, ale znajduje się poza limitem
środków.
Samorząd Województwa zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa o zwiększenie limitu
środków. Do czasu otrzymania odpowiedzi, decyzja o przyznaniu lub odmowie
przyznania dofinansowania zostaje wstrzymana.
Na liście znajduje się 57 wniosków z woj. opolskiego a limit środków wynosi 9 mln euro.
Na dzień 1 lipca 2016r zaplanowano kolejne spotkanie robocze Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Podczas spotkania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op. omówione
zostaną kwestie związane z wysokością składki członkowskiej oraz powołania nowego
Kierownika Biura Stowarzyszenia.
Tytułem składki członkowskiej za okres od lipca do grudnia 2016 r. Gmina Strzelce
Opolskie zobowiązana jest do zapłaty 15 289,44zł.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Do publicznego wglądu – w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego - podane są do publicznego
wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego „Szymiszów””,
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projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie dla wsi Sucha”.
TERMIN
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
TERMIN
PODANIA
SKŁADANIA UWAG
DO PUBLICZNEJ
DO PLANU
WIADOMOŚCI
do
11 lipca 2016 r.

projekt
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu górniczego „Szymiszów”.

uwagi należy składać na
piśmie
w nieprzekraczalnym
terminie do dnia
25 lipca 2016 r.

do 18 lipca 2016 r.

projekt
„Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”.

uwagi należy składać na
piśmie
w nieprzekraczalnym
terminie do dnia
1 sierpnia 2016 r.

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku
Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 i wszedł w życie
dnia 17 czerwca 2016 r.
Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 czerwca 2016 r. wydał
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 czerwca
2016 r. poz. 1217), w którym stwierdził nieważność wyżej wymienionej uchwały w części
tekstowej dotyczącej § 14 ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 4 pkt 2, § 16 ust. 4 pkt 2 w sformułowaniach
„minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1500
m2” w zakresie zapisów „uzyskana w wyniku podziału nieruchomości”.
Gmina odstąpiła od zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ww.
rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego.
Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym
rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały nr
XVI/126/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla
obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich.
- w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. można składać wnioski do planu.
ROLNICTWO
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2 czerwca sołectwo Kadłub wizytowane było przez Komisję Konkursu o Europejską
Nagrodę Odnowy Wsi.
Konkurs organizuje Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy wsi
ARGE.
Komisji, która odwiedziła Kadłub przewodniczył Helmuth Innerbichler, burmistrz włoskiej
miejscowości Campo Tures (Sand In Taufers), położonej w południowym Tyrolu.
Oprócz niego Kadłub wizytowali: Veronika Beranova z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Republiki Czeskiej, Szabolcs Berczi – architekt przestrzeni z Uniwersytetu w Pecs na
Węgrzech oraz Karl Meyr z Austrii.
Kadłub jako sołectwo uczestniczy w programie Odnowy Wsi od ponad dziesięciu lat,
w roku 2008 zdobył tytuł Najpiękniejszej Wsi.
W tym roku, wspólnie z miejscowością Dobków z Dolnego Śląska, reprezentuje Polskę na
szczeblu europejskim.
W Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi Kadłub będzie konkurował z 23
europejskimi miejscowościami/gminami m.in. z Austrii, Czech, Szwajcarii, Niemiec,
Holandii, Węgier.
OŚWIATA
Rozstrzygnięte zostały konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych –
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Op., Przedszkola Publicznego Nr 10
w Strzelcach Op. oraz Przedszkola Publicznego w Kadłubie.
W dniu 31 maja 2016 r. wydałem Zarządzenia o NrNr 119-121/2016, na mocy których
powierzyłem stanowiska dyrektora ww. placówek kandydatom wyłonionym w drodze
przeprowadzonych konkursów tj. odpowiednio:
1) w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich – panu Pawłowi Bębasowi, na
okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku
2) w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Strzelcach Opolskich – pani Grażynie Kutek, na
okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
3) w Przedszkolu Publicznym w Kadłubie – pani Danucie Lejżak, na okres od 1 września
2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Znane są wyniki przeprowadzonego sprawdzianu dla uczniów klas VI szkół
podstawowych oraz egzaminów dla uczniów kl. III szkól gimnazjalnych.
Sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych
Średni wynik szkoły w gminie Strzelce Opolskie wyniósł 63,4 % i jest wyższy od średniego
wyniku szkół w województwie opolskim o 2,5% i niższy od ogólnopolskiego o 1,9%.
Żadna ze szkół nie uzyskała wyników: najwyższych (stanin „najwyższy”) ani najniższych
(stanin: „najniższy”).
Szkoły, które uzyskały wynik procentowy wyższy od średniego wyniku gminnego
i wojewódzkiego.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej – 75 % (stanin: bardzo wysoki)
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich - 70,5 % (stanin: wysoki)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich - 66,7% (stanin: wyżej
średni)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce – 65,8 % (stanin: wyżej średni).
Egzamin dla uczniów kl. III szkól gimnazjalnych
Analizując wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego stwierdza się, co następuje:
w części humanistycznej wynik poprawiło Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, Publiczne
Gimnazjum nr 2 utrzymało się na tym samym poziomie, a Publiczne Gimnazjum nr 1 uzyskało
wynik niższy;
w części matematyczno – przyrodniczej wynik poprawiło Publiczne Gimnazjum nr
2 i Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, Publiczne Gimnazjum nr 1 pozostało na tym samym
poziomie;
w części językowej (j. angielski) Publiczne Gimnazjum nr 2 pozostało na tym samym
poziomie, natomiast Publiczne Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
obniżyło wynik;
w części językowej (j. niemiecki) Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie uzyskało wynik
wyższy, Publiczne Gimnazjum nr 2 pozostało na tym samym poziomie a Publiczne Gimnazjum
nr 1 uzyskało wynik niższy.
INNE DZIAŁANIA W SFERZE OŚWIATY:
Uczniowie z PSP nr 4 w Finale Wojewódzkim Mini Siatkówki Kinder + Sport.
25 maja 2016 roku trójka uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 wzięła udział
w Finale Wojewódzkim Mini Siatkówki Kinder + Sport.
Wywalczyli oni awans, zajmując czwarte miejsce w półfinale, oraz trzecie miejsce w finale
wojewódzkim.
Szkolny Konkurs Recytatorski pn. „Poezja Jana Pawła II” (PG w Szymiszowie).
1 czerwca 2016 roku w PG w Szymiszowie odbył się XIII Szkolny Konkurs Recytatorski
„Poezja Jana Pawła II”.
Mottem przewodnim były słowa „Zatrzymaj się…”.
Komisja konkursowa przyznała: jedno pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca.
Szkoła w Suchej w finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Od 6 do 8 czerwca 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej już po raz drugi
reprezentowała województwo opolskie w finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, który odbył się w Zespole Szkół Gminy Izbicko, w szkole podstawowej
w Krośnicy.
Drużyna ze szkoły w Suchej zajęła XI miejsce.
Przedszkolaki na Festiwalu Twórczości Angielskiej.
8 czerwca 2016 roku w Powiatowym Centrum Kultury odbył się niezwykły festiwal dot.
twórczości angielskiej.
Uczestniczyły w nim przedszkolaki z Publicznych Przedszkoli: 5, 9 i 10 Strzelcach Opolskich
oraz z Przedszkoli w Dziewkowicach (z oddziałami w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej)
oraz w Rozmierce (z oddziałem w Suchej).
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Dzieci prezentowały angielskie piosenki, których miały okazję nauczyć się w swoich
przedszkolach w ciągu roku szkolnego.
Happening ekologiczny pn. Kolory Ziemi.
9 czerwca 2016 roku odbył się XI happening ekologiczny pn. „Kolory Ziemi”, którego
organizatorami były Przedszkola Publiczne nr 9 i 10 w Strzelcach Opolskich. Udział w nim
wzięło 450 dzieci 5 – 6 letnich oraz dzieci z najstarszej grupy ze Żłobka.
Happening ekologiczny finansowany był przez Gminę Strzelce Opolskie.
Wymiana młodzieży szkół partnerskich
Od 10 do 17 czerwca 2016 roku Publiczne Gimnazjum nr 2 gościło grupę 13. osobową,
w skład której wchodzili uczniowie i nauczyciele z Gesamtschule Soest, w ramach corocznej
wymiany młodzieży.
Temat wiodący wymiany: „Średniowiecznym szlakiem Śląska Opolskiego i Małopolski”.
Mini Euro przedszkolaków
14 czerwca 2016 roku na Stadionie MOS w Strzelcach Opolskich odbył się turniej
piłkarski przedszkolaków objęty patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Rozgrywki odbywały się dwóch grupach, a mottem przewodnim turnieju było hasło „Wszyscy
jesteśmy zwycięzcami”.
POMOC SPOŁECZNA
Kolejna partia żywności trafiła do najuboższych rodzin w terenu Gminy Strzelce
Opolskie.
W dniach 8-9 czerwca 2016 wśród najbardziej potrzebujących - osób o niskich dochodach,
schorowanych oraz samotnych rozdysponowane zostały, otrzymane z Banku Żywności jabłka
(6000 kg).
W ramach realizacji programu „Nie marnuj żywności 2016” w m-cu czerwcu strzelecki
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał jogurty, które również zostały rozdysponowane zostały
wśród podopiecznych ośrodka.
W dniu 14.06.2016 r. na terenie Barki „Kaczorownia” odbył się mecz siatkówki pomiędzy
mieszkańcami Barki a uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Mecz ten zainicjowany został przez Partnerstwo Lokalne działające w ramach Strategii
Rozwiązywania Problemów Bezdomności na lata 2013-2020. Mecz miał charakter towarzyski
ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1 dla uczniów CKZiU.
Dnia 1 czerwca 2016 r. na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się impreza
”Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, zorganizowana w ramach VIII Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Celem imprezy było promowanie MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ, na życie
bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne,
życie którego wartością jest wolność.
Impreza rozpoczęła się happeningiem” Przestańmy Biec”, który przeszedł ulicami miasta
promując wśród strzelczan zdrowy styl życia. Punktualnie o godz.12.00 odczytano odezwę –
społeczny zryw „Wolne serca”. Ponadto w ramach imprezy, strzelecka grupa Pat przedstawiła
spektakl profilaktyczny - „WÓZEK”, odbył się pokaz tresury policyjnych psów służbowych
a Straż Pożarna Strzelce Op. zainteresowała uczestników pokazem ratownictwa drogowego.
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Na Placu Żeromskiego usytuowane były punkty informacyjne: „Koperty życia”, „Przemocy
w rodzinie”, „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, „Karty Dużej Rodziny ”, „Lokalnego
Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych”, Klubu Seniora, Polskiego Związku
Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków.
Organizatorami imprezy byli: Gmina Strzelce Opolskie, Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz Państwowej
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W dniach 7-17 czerwca 2016 r. Gmina uczestniczyła (realizując nakazane/
przewidywane epizody) w „Regionalnych Ćwiczeniach Obronnych – 2016”.
W ocenie kierujących ćwiczeniami, zadania te zrealizowaliśmy dobrze.
W dniu 11 czerwca w Kadłubie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP.
Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym 50 delegatów wybranych na zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych OSP.
Uczestnicy
Zjazdu
dokonali
podsumowania
minionej
kadencji
za lata 2011-2016., udzielili jednogłośnie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
dokonali wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy oraz wyboru składu Gminnej Komisji
Rewizyjnej.
Ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału M-G Związku OSP RP w Strzelcach
Opolskich w składzie:
Prezydium Zarządu:
Jan Bogusz
- Prezes
Krzysztof Szłapa
- V-ce Prezes
Jan Ploch
- V-ce Prezes
Tomasz Morawski
- Komendant Gminny Związku OSP RP
Alicja Szaforz-Gabor - Sekretarz
Roman Gawlik
- Skarbnik
Jan Zubek
- Członek Prezydium
Edward Dalibóg
- Członek Prezydium
Zjazd, na wniosek Burmistrza (w ramach 20%) do składu Zarządu wybrał:
Marka Życzyńskiego - Dyrektor GZOiW
Marka Wójcika
- Leśniczy Leśnictwa Kadłub
Karola Bischoff
- działacz społeczny z Rożniątowa
W dniach 17-19 czerwca zespół „Zgrani Fojermani” z Grodziska uczestniczył (na
zaproszenie ZG ZOSP RP) w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych OSP,
który odbywał się w Krynicy Zdrój woj. małopolskie.
Z informacji uzyskanych z ZG ZOSP RP wynika, że zespół godnie reprezentował strażaków
i Gminę Strzelce Opolskie na tym przeglądzie.
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W sobotę 25 czerwca na Stadionie Miejskim w Strzelcach Opolskich odbyły się M-G
Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.
Do zawodów zgłosiło się 39 zespołów (drużyn) OSP i MDP.
SPRAWY RÓŻNE
Z dniem 1 czerwca ruszyło przyjmowanie propozycji projektów do przyszłorocznego
Obywatelskiego.
Strzeleckiego
Budżetu
Propozycje projektów można zgłaszać do 1 lipca 2016 r.
Do dnia dzisiejszego, złożono 5 propozycji projektów.
Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach
„Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2017” nie przekroczy 300 tysięcy
złotych.
Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy
złotych brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma stanowić sumę
wydatków do poniesienia, niezbędnych do zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym
koszt projektu technicznego, jeśli taki jest konieczny dla zrealizowania zgłoszonego
projektu).
Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego roku 2017” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób
uprawnionych do udziału w konsultacjach.
W terminie 1 czerwca – 16 września 2016 r. przeprowadzone zostaną z mieszkańcami
Gminy Strzelce Opolskie konsultacje w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
roku 2017”.
Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów
przewidzianych do realizacji jako „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2017”,
w ramach budżetu Gminy Strzelce Opolskie uchwalanego na 2017 rok.
W celu identyfikacji i promocji działań podejmowanych w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego, Zarządzeniem Nr 125/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 31
maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na opracowanie logo/znaku graficznego
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo/znaku graficznego
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, integralną częścią logo musi być nazwa
„Strzelecki Budżet Obywatelski”.
Konkurs trwa od 6 do 30 czerwca 2016 r.
Termin dostarczenia prac na konkurs upływa jutro - 30 czerwca 2016 r. o godz. 16.30. Na
dzień dzisiejszy na konkurs wpłynęło 6 prac, z których 1 nie spełnia kryteriów konkursu.
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę – bon zakupowy do sklepu RTV-AGD o wartości
700 zł.
Szczegółowa informacja nt. konkursu dostępna jest na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl.
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Wielkie wyróżnienie spotkało Członków Wspólnoty Stowarzyszenia BARKA
w Strzelcach Opolskich.
Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego XXXI Światowych Dni Młodzieży, które
odbędą się pod koniec lipca w Krakowie, grupa ok. 20 barkowiczów będzie asystować
Papieżowi Franciszkowi w czasie Drogi Krzyżowej, zaplanowanej na piątek, 29 lipca.
Tak wielkiego zaszczytu dostąpi niewiele osób i reprezentantów organizacji pozarządowych.
Wybór Barki na jednego z asystentów papieskiego nabożeństwa niewątpliwie jest ogromnych
wyróżnieniem. Tym bardziej, że forma asysty będzie mocno zaakcentowana.
Dobiegają końca prace związane z realizacją klipu promującego Gminę Strzelce Opolskie
"STRZELCE OPOLSKIE. KIERUNEK: PASJA".
Zamiarem przedsięwzięcia jest promocja Gminy jak również pokazanie Strzelczan, oraz
ludzi związanych ze Strzelcami Opolskimi, jako ludzi z pasją.
Do udziału w realizacji klipu zaproszono różne środowiska (m.in. zawodników sumo,
judoków, sekcję nordic walking, motocyklistów, zespoły „Suskie Skowronki”, „Zgrani
Fojermani”, zespół „Na chwila” , amatorską grupę teatralną „Tradycja” ,rowerzystów
z grupy „Kamienie Szlachetne” itp.).
Część zainteresowanych udziałem w klipie zgłosiła się osobiście (zaproszenie do udziału
dostępne było na facebooku Gminy Strzelce Opolskie).
W kręceniu klipu możliwość udziału mieli również mieszkańcy, którzy uczestniczyli
w zorganizowanym w parku miejskim w Strzelcach Opolskich 18 czerwca br. „Śniadaniu na
trawie”. Zainteresowanie Strzelczan oraz ich chęć do aktywnego włączenia się w to wydarzenie
przerosło wszelkie oczekiwania.
Piosenkę do klipu stworzył zespół „The Lions”. Efekt prac można będzie zobaczyć
w połowie wakacji, klip dostępny będzie m.in. na stronie internetowej i facebooku.
INNE WYDARZENIA
28.05.2016

28.05.2016

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich połączony ze Zjazdem
Absolwentów wszystkich roczników.
Jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozmierzy.

30.05.2016

Spotkanie z Katarzyną Namyślak - Mistrzynią Europy Młodzieżowców
w Sumo,
jej
rodzicami
i trenerem.
Spotkanie było okazją by raz jeszcze serdecznie pogratulować zawodniczce,
państwu Bożenie i Jerzemu Namyślakom, a także trenerowi Waldemarowi
Sobczykowi wspaniałego sukcesu, który jest wynikiem wielu lat wspólnej
pracy.

31.05.2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa (Warszawa)

02.06.2016
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02.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

03.06.2016
4-5.06.2016

Celem debaty zorganizowanej przez Związek Miast Polskich było
wypracowanie wspólnej opinii całego środowiska samorządowego m.in.
o tematach konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz o wprowadzonych i zapowiadanych przez rząd zmianach
w zakresie organizacji i finansowania zadań oświatowych.
Seminarium „Skuteczne zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym”
(Niwki)
IV edycja konferencji Europolis organizowana przez Fundację
Schumana i miasto stołeczne Warszawa (Centrum Nauki Kopernik,
Warszawa)
Spotkanie poświęcone było tematowi zrównoważonych miast w kontekście
jakości życia mieszkańców.
Europolis to cykliczne spotkanie środowisk samorządowych, miejskich,
politycznych i biznesowych na temat wyzwań, które stoją przed
europejskimi miastami. Jest wyjątkową przestrzenią do wymiany
doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów. Organizowane jest od
2013 r. przez Fundację Schumana i miasto stołeczne Warszawę we
współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.
II Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej o Puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich (Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich)
Nocny Turniej Piłki Nożnej (stadion MOS-u w Strzelcach Opolskich)
DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 2016
Zarówno sobota jak i niedziela upłynęły nam w parku pod znakiem słońca
i temperatury optymalnej dla powodzenia zaplanowanych wydarzeń.
A działo się sporo i wiele tegorocznych akcentów na długo zostanie
pozytywnie zapamiętanych przez uczestników Dni Ziemi Strzeleckiej.
Korowód, który z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników,
wcześniej sobotnie biegi w parku miejskim, na starcie których stanęło prawie
900 małych biegaczy
W piątek zawody pływackie na strzeleckiej pływalni, gdzie do rywalizacji
przystąpiło ponad 150 zawodników w różnym wieku.
W części oficjalnej świętowaliśmy jubileusz 10-cio lecia partnerstwa
z czeskimi Holicami, mieliśmy także okazję spotkać się z przedstawicielami
Tyśmienicy i Soest.
Park miejski tętnił życiem, które w miarę upływu czasu koncentrowało się
przy scenie. Tam mogliśmy zobaczyć autentyczne gwiazdy.
Sobotni koncert z udziałem Mesajah, Grzegorza Hyżego i zespołu Big
Cyc. Niedzielne koncerty to przede wszystkim Kayah oraz pokaz sztucznych
ogni, które tradycyjnie kończyły święto miasta.
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Na scenie zaprezentowali się również najmłodsi, reprezentujący strzeleckie
przedszkola i zespoły działające w Strzeleckim Ośrodku Kultury.
7-8.06.2016
07.06.2016

Finał Ligi Miast Opolszczyzny w Pływaniu (Centrum Rekreacji Wodnej
i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Op.)
Regionalne Warsztaty Klubu Sportowej Polski (Warszawa)

07.06.2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op.
Porządek posiedzenia obejmował m.in. omówienie materiałów na
Zgromadzenie Wspólników oraz podjęcie uchwał w sprawach:
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2015 r. oraz wniosków
Zarządu co do podziału zysku;
zaopiniowania skwitowania członków zarządu za działalność w 2015 r.
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.

08.06.2016

Spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewodę Opolskiego
w sprawie
szacowania
strat
spowodowanych
wystąpieniem
niekorzystnych zjawiska atmosferycznych (Opole, UW)
Kongres „SMART CITY” – założenia i perspektywy” (Wrocław)

09.06.2016
09.06.2016

Spotkanie dot. skutków poszerzenia granic Miasta Opola kosztem
innych gmin (Pokój)

09.06.2016

Spotkanie z okazji 25 rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i współpracy RP z Republiką Niemiec (Opole)

10.06.2016

Obchody jubileuszu 20-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. oraz 25-lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (sala
koncertowa NOSPR w Katowicach)
Turniej Tenisowy dla dzieci o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich
(korty p. Wojciechowskiego na Rybaczówce w Strzelcach Opolskich)

11.06.2016
13-15.06.
2016

15.06.2016

Konferencja „Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektu”
(Centrum Kultury w Radzionkowie)
Tematyka konferencji dotyczyła wyzwań i zagrożeń związanych
z planowaniem i realizacją projektów rozwoju w wymiarze lokalnym
i regionalnym.
Organizatorzy – Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi
działający w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Urząd Miasta Radzionków oraz Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Tarnowskich Górach.
Impreza środowiskowa „Rodzinne skarby naszej małej Ojczyzny”
(Strzelecki Ośrodek Kultury)
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Organizatorem imprezy była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich.
16.06.2016

Międzydiecezjalny Turniej o Puchar Św. Jacka (Stadion Miejski
w Strzelcach Opolskich)

16.06.2016

XVII Forum OZE „Energia w Gminie” (Katowice)

17.06.2016

Walne Zebranie Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej.

20.06.2016

Konferencja z okazji 25-lecia Związku Gmin Śląsku Opolskiego
w Opolu (Opole)

20.06.2016

Konferencja Platformy Obywatelskiej pt. "Europa Regionów - Rola
polskich samorządów w realizacji polityki spójności Unii Europejskiej"
z udziałem samorządowców Platformy: radnych, prezydentów
miast.(Warszawa)
IV Opolski Kongres Energetyczny pod hasłem przewodnim
„Równowaga energetyczna elementem rozwoju regionu” (Opole)

21.06.2016

23.06.2016

23.06.2016

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015;
zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015;
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015;
rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego
sprawozdania
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
Walne
Zgromadzenie
Wspólników
Przedsiębiorstwa
Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

23.06.2016

Konferencja „Teleopieka – wykorzystanie nowoczesnych technologii
w zwiększeniu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu”
(Opole)

24-26.06.
2016

Dni Holic
Tegoroczne Dni Holic miały charakter szczególny, miasto obchodziło
680 rocznicę swego istnienia. Najważniejszym jednak wydarzeniem było
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25.06.2016

10-lecie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzelce
Opolskie i miastem Holice.
W zorganizowanych z tej okazji uroczystościach uczestniczyła delegacja
Gminy Strzelce Opolskie w składzie: Tadeusz Goc, Pelagia Ochwat,
Antoni Karecki, Lidia Dawid oraz zespół piłki nożnej MOS, tenisiści
tenisa stołowego i strażacy z Kadłuba.
Podczas Dni Holic prezentowana była wystawa „10-lat partnerstwa Holice Strzelce Opolskie” oraz wystawa prac nadesłanych na zorganizowany przez
Gminę Strzelce Opolskie konkurs plastyczny „Czeskie Bajki”.
Dla mieszkańców Holic zorganizowano stoisko promocyjne Gminy Strzelce
Opolskie, na którym rozdawano m.in. balony z nadrukiem „10 lat
partnerstwa Strzelce Opolskie – Holice” i cukierki „Krówki”.
Czesi zorganizowali wystawę o Strzelcach Opolskich oraz prezentację na
temat naszej gminy i współpracy.
Z okazji obchodzonej 10. rocznicy nawiązania partnerstwa
przedstawicielom naszej Gminy, osobom najbardziej zaangażowanym
w budowanie współpracy obu miast przekazane zostały podziękowania.
Strzelecki Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Op.)

25-26.06.
2016

XX Regionalny Przegląd Koni (Poręba)

26-30.06.
2016

Międzynarodowe warsztaty z zakresu bioróżnorodności (Francja,
Burgundia)

27.06.2016

Konferencja pn. „Ekonomia społeczna w województwie opolskim”
(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).

27.06.2016

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in. podjęcie uchwal w sprawach:
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki wraz z informacją
dodatkową za rok obrotowy 2015;
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku budżetowym 2015;
podziału zysku za rok obrotowy 2015;
absolutorium dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SWiK
Sp. z o.o. w Strzelcach Op. z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2015.
Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za miesiąc maj
2016;

27.06.2016
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27.06.2016

15.07.2016

2-3.07.2016
09.07.2016

rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu podłączeń odbiorców do sieci
kanalizacyjnej – osiągnięcie efektu ekologicznego;
rozpatrzenie
informacji
o wynikach
kompleksowej
kontroli
przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział
Kontroli Płatników Składek w Opolu.
Spotkanie w sprawie przebudowy wiaduktu kolejowego w km 67,918
Strzelce Opolskie, w ramach projektu „Polepszenie jakości usług
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr
132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice” (Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich)
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Spotkanie z okazji drugiej rocznicy powstania Strzeleckiego
Stowarzyszenia Seniorów (Restauracja „Alter Ego” w Strzelcach
Opolskich) oraz festyn z okazji Dnia Seniora
XVIII Dni Grodziska
Obchody jubileuszu 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja
Buły (Zakrzów i Reńska Wieś).

Dostojne jubileusze
urodzin
obchodziły
w ostatnim czasie 3 mieszkanki
Gminy Strzelce Opolskie.
Jubileusz 91. rocznicy urodzin świętowała p. Kazimiera Janecka, mieszkanka Nowej Wsi,
natomiast 90. urodziny obchodziła Pani Gertruda Paliwoda, mieszkanka Szczepanka.
W dniu dzisiejszym, 29 czerwca, 95. urodziny obchodzi p. Paulina Maciołek z Rozmierki.
SPORT
W minioną sobotę, 25 czerwca miało miejsce otwarcie sezonu na Pływalni Odkrytej
w Strzelcach Opolskich.
Utrzymane zostały dotychczasowe opłaty za korzystanie z obiektów sportowych
ustalone Zarządzeniem Nr 140/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat na obiektach sportowych w Strzelcach Opolskich tj. Pływalni
Odkrytej przy ul. Opolskiej 46 oraz Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5a.
Przez cały sezon na pływalni organizowane będą imprezy sportowe dla amatorów.
Na początek, w dzień otwarcia firma Kronospan zaprosiła dzieci na festyn „Powitanie
Wakacji”
Terminarz letnich zawodów organizowanych na pływalni odkrytej przez Referat Sportu
i Rekreacji dostępny jest na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl.
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