
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 
 

(27 STYCZNIA – 24 LUTEGO 2016R.) 

FINANSE 
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 27 stycznia – 24 lutego 2016r.: 

1) Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 29 stycznia 
2016r. w sprawie zmiany bud żetu gminy, w zwi ązku ze zmian ą dotacji 
celowych. 

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy na 2016r. o kwotę 8.690,09 zł, co 
stanowi skutek otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłat ę zryczałtowanych 
dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odb iorców wra żliwych energii 
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania re alizowanego przez gminy w 
wysoko ści 2% , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne. 
2) Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z d nia 29 stycznia 

2016r. w sprawie zmian w planie wydatków bud żetu gminy na 2016r. 
 

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę  
170.309,00 zł. Zmiany te dotyczą odpowiednio działów: 
 
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
Dokonane na wniosek Kierownika Ref. IT przesunięcie środków na kwotę 80.000,00 
zł niezbędne było w celu umożliwienia zakupu usług związanych z utrzymaniem 
dróg. 

 
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA  

Zmiana polega na przesunięciu w ramach Rozdz. 754 – Bezpieczeństwo 
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa kwoty 70.000,00 zł z § 4270 do § 6060.  
Zmiana ta dokonana została na wniosek Kierownika Ref. ZKW a związana jest  z 
odstąpieniem od remontu samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Kadłub (z uwagi 
na wysokie koszty remontu – ponad 100 tys. zł) na rzecz zakupu samochodu –
cysterny (o poj. 13,5 tys. litrów). 

 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zmiana na kwotę 309,00 zł dokonana została na wniosek Dyrektora Gminnego 
Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, a związana  
jest odpowiednio z: 
� koniecznością wynajmu przez Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach 

Opolskich świetlicy w Szczepanku, na potrzeby tamtejszego oddziału 
zamiejscowego (na czas remontu obiektu przedszkolnego); 



� postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o zasądzeniu opłaty 
stosunkowej od pozwu w sprawie przeciwko Gminie Strzelce Opolskie. 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA  
Zmiany w planie wydatków na kwotę 20.000,00 zł dokonane zostały na wniosek 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. a związane są                               
z urealnieniem planu finansowego OPS.  

� Z dniem 1 lutego 2016 r. rozpocz ął si ę termin składania wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej,  wraz z dołączonymi fakturami VAT                     
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie                             
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2016 rok. 
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju 
napędowego. 
Termin na zło żenie ww. wniosków upływa z dniem 29.02.2016r.  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
POSTĘPOWANIE REALIZOWANE ZGODNIE  

Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

01.03.2016 Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cz ąstkowe  
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania, zlecanych                            
w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji 
pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta  
i gminy Strzelce Opolskie 
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie 
robót z następującego zakresu:  
� remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 

mineralno-bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi),  
� remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu 

remontera typu „Patcher”,  
� remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez 

regenerację emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem 
grysów kamiennych,  

� remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy 
ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,  

� remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych,  
� regulacja urządzeń podziemnych,  
� remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki 

betonowej,  
� wymiana krawężników,  
� remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno 

asfaltową na zimno,  
� wypełnienie pęknięć masą zalewową bitumiczną.  
Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów 
oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych 
podczas jego realizacji. 
Procedura w realizacji. 



POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 
 

 

 

 

 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

12.02.2016 Dostawa u żywanego samochodu ci ężarowego (cysterny) dla 
OSP Kadłub  
 
Przedmiot zamówienia - zakup używanego samochodu 
ciężarowego (cysterny), z beczką o pojemności minimum                      
13 000 litrów, na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej                 
w Kadłubie.  
Tryb postępowania - przetarg publiczny, realizowany na zasadach 
określonych w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z ustawą 
Kodeks Cywilny. 
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 post ępowaniu zło żone zostały 2 oferty: 

1) Targiel Andrzej Zakład Usługowo – Handlowy, Bieruń,  
2) C.SYSTEMS Sławomir Kobiela, Marcinowice. 

Korzystniejsz ą okazała si ę oferta firmy Targiel Andrzej Zakład 
Usługowo – Handlowy z Bierunia z cen ą 69 350 zł.  
Oferta została przyj ęta do realizacji.  
 
 

04.03.2016 Zakup tłucznia i materiałów do konserwacji i remont ów dróg – 
dostawa kamienia wapiennego  
 
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę lub dostawę wraz                             
z wbudowaniem (rozścielenie i uwałowanie) kamienia wapiennego 
o granulacji 4-31,5 mm, przy czym dopuszcza się frakcje pośrednie 
5-31,5 mm lub 5-32 mm.  
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać lub dostarczyć                              
i wbudować przedmiotowy kamień we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce, leżące na terenie gminy Strzelce Opolskie, 
w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego. 
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 5 
ton, a termin realizacji danego zlecenia nie będzie krótszy niż 10 dni 
roboczych licząc od dnia wysłania zlecenia.  
Zamawiaj ący planuje zakup ok. 2 200 ton kruszywa, przy czym 
ok. 1 200 ton dotyczy ć będzie dostawy, a ok. 1 000 ton dostawy                            
z wbudowaniem.  
 

Procedura w realizacji.  
 



INWESTYCJE 
ZADANIA W REALIZACJI 

• Opracowane zostały dokumentacje projektowe dla zada ń: 
− „Budowa drogi ł ączącej ul. 1-go Maja z drog ą technologiczn ą w Strzelcach 

Opolskich ” – przez Biuro Projektów SEWI z Opola za 32.103,00 zł (środki 
niewygasające z upływem 2015 roku) 
 

− „Rozwój terenów zielonych w rejonie kompleksu wodneg o Rybaczówka 
w mie ście Strzelce Opolskie ”.  
Autorem projektu, którego koszt wyniesie 39.900 zł jest Biuro Projektów 
„DOMEL” z Dąbrowy Niemodlińskiej (środki niewygasające z upływem 2015 
roku).  
Opracowany został projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje swym 
zakresem m.in. pielęgnację istniejącej i nasadzenia nowej zieleni, odmulenie 
zbiornika wodnego „Dewizowiec”, budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem. 

 
−  „Modernizacja  systemu klimatyzacji w obiektach Urz ędu Miejskiego 

w Strzelcach Opolskich – etap I ” – opracowywana jest dokumentacja 
projektowa obejmująca wykonanie projektu klimatyzacji dla budynku ratusza                    
za 15.990 zł (środki niewygasające z upływem 2015 roku). 

 

• Przyst ąpiono do przeprowadzenia procedur zwi ązanych z wyłonieniem 
wykonawców zada ń: 

 
− „Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg ”, 
− „Remonty cz ąstkowe dróg gminnych ”, 
− „Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach ” w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej (zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego), 

− „Wykonanie przył ącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej 
w Dziewkowicach” , 

− „Wykonanie o świetlenia przej ścia dla pieszych przez ul. Krakowsk ą 
w Strzelcach Opolskich ” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 
(zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz 
Funduszu Sołeckiego).  
Zgodnie z ustaleniami z GDDKiA przejście dla pieszych przez ul. Krakowską 
ma powstać na wysokości posesji 26 – 28, 

− „Remonty awaryjne chodników ”. 

• Wyłoniono wykonawców zada ń: 
 

− „Oznakowanie pionowe dróg gminnych ” – najkorzystniejszą ofertę 
za wykonanie usługi złożyło Przedsiębiorstwo Usług i Komunalnych Sp. z o.o. 
w Strzelcach Opolskich – wartość zadania wynosić będzie 30 000 zł.  
 

− „Konserwacja rowu A61 – etap III ” – najniższą cenowo ofertę złożyła firma 
Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej.  



Zadanie obejmowało będzie odcinek długości około 550 metrów (między drogami 
powiatowymi Grodzisko – Rozmierz a Grodzisko – Strzelce Opolskie obręb 
Rozmierz) za kwotę 50 000 zł. 
 

− „Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w Dziewkowica ch ” – zadanie 
realizowało będzie biuro projektów SEWI z Opola za 28 413,00 zł. W ramach 
opracowania zostanie zaprojektowany chodnik wraz z odwodnieniem. 
 

− „Budowa o świetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej (ul. P ięknej) 
w Strzelcach Opolskich ” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 
Zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.  
Projekt zostanie wykonany przez Zakład Projektowania i Nadzoru Robót 
Elektrycznych Marian Tomczyk za kwotę 5 535 zł. 
 

− „Budowa o świetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach ” – w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowania i Nadzoru Robót 
Elektrycznych Marian Tomczyk – 4 920 zł. 

� W najbli ższym czasie ruszy System Informacji Przestrzennej, dzięki któremu 
klikaj ąc i oznaczaj ąc na mapie gminy lokalizacj ę, będzie mo żna 
zainterweniowa ć w konkretnej sprawie. 
 
Dzięki temu systemowi, mieszka ńcy Gminy Strzelce Opolskie b ędą mogli 
zgłasza ć swoje uwagi i interwencje  (np. dziury w nawierzchni dróg i chodników, 
nieuporządkowane klomby czy uszkodzone urządzenia na placu zabaw) bez 
konieczno ści wychodzenia z domu. 
 
System ten jest aktualnie w fazie testowej, ale ju ż niebawem na stronie:  
sip.strzelceopolskie.pl:8181 lub klikając na baner "System Informacji Przestrzennej" 
widoczny na tej stronie, będzie mo żna komunikowa ć się z administratorami                 
SIP-u i zgłasza ć zdarzenia i problemy wymagaj ące interwencji. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  

PRZETARGI NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
{{{ 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

10.02.2016 
 

III ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści 
gminnej poło żonej w Szymiszowie przy ulicy Waloszka 6, 
oznaczonej działk ą Nr 825 z mapy 3 o pow. 0,0310ha. 
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym                            
o pow. 131,04 m² i budynkiem gospodarczym przeznaczonym                         
do rozbiórki.  
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś, działka leży na terenie 
przeznaczonym pod zabudow ę zagrodow ą i mieszkaniow ą.  
 
Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosiła 40.000 zł brutto.  



Sprzedawana nieruchomość zabudowana zgodnie z ustawą                            
o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku VAT. 
 
Nabywcami nieruchomo ści za cen ę 40.400 zł brutto zostali 
Państwo Justyna i Przemysław Bajorek. 

11.02.2016 
 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści 
gminnej poło żonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej 
stanowi ącej działk ę budowlan ą Nr 985/23 z mapy 3 o pow. 
0,0801ha. 
 
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – 
Osiedle” działka położona jest na terenie przeznaczonym pod 
zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinn ą.  
 
Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosiła 30.000zł netto 
(+23% VAT).  
 
Z uwagi na brak osób ch ętnych do nabycia nieruchomo ści,  
II ustny  przetarg nieograniczony zako ńczył si ę wynikiem  
negatywnym. 

PRZETARGI OGŁOSZONE 
09.03.2016 II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści 

gminnej poło żonej w Szymiszowie przy ul. Waloszka, 
oznaczonej działk ą Nr 981 z mapy 7 o pow. 0,7468ha. 
 
Nieruchomość zabudowana jest 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 jako 
tereny lasów i teren urz ądzeń zaopatrzenia w wod ę,                                   
a w przypadku zaniechania eksploatacji wody pod zab udow ę 
mieszkaniowa jednorodzinn ą z usługami.  
 

Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosi 150.000zł brutto. 
Sprzedaż działki zabudowanej, zgodnie z ustawą o podatku                        
od towarów i usług zwolniona jest z podatku VAT. 

05.04.2016 III pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda ż 
nieruchomo ści gminnej poło żonej w Strzelcach Opolskich 
pomi ędzy ulicami Moniuszki i Stawow ą. 
Nieruchomość obejmujące działki Nr 1587/6, 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 



działalno ści gospodarczej, z dopuszczeniem lokalizacji 
mieszka ń towarzysz ących.  Natomiast działka Nr 4392/3 położona 
jest na terenie przeznaczonym pod ziele ń urządzon ą wraz z 
ciągiem pieszym .  
Cena wywoławcza nieruchomo ści wynosi 1.100.000zł netto 
(+23% VAT)  

 
Do publicznej wiadomo ści podane zostały wykazy kolejnych nieruchomo ści 
gminnych przeznaczonych do sprzeda ży/dzier żawy. 
 
Na wykazach uj ęte zostały m.in.: 

 

� nieruchomo ść zabudowana ozn. Nr 1792/4 z mapy 8 o pow. 0,0061ha  
poło żona w Strzelcach Op. przy ul. Ludowej. 
Nieruchomo ść zabudowana jest dwuboksowym budynkiem gara żowym                     
o pow. u żytk. 37,42m 2.  
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego                    
do właścicieli i użytkownikowi wieczystych działek Nr 1793 i 1792/1. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000 zł brutto.  

� nieruchomo ści poło żone w Szymiszowie w rejonie ul. Waloszka i Krzywej 
ozn. NrNr dzialek: 

− 764/9 i 764/11 z mapy 3 o pow.0,0142ha  
− 764/10 i 764/12 z mapy 3 o pow. 0,0401ha 
− 764/13 z mapy 3 o pow. 0,0176 ha  

Nieruchomości, których ceny wynoszą odpowiednio 3.519 zł +23 %VAT,  
9.973 zł +23% VAT oraz 4.361 zł + 23% VAT przygotowane zostały                                
do sprzeda ży w trybie bezprzetargowym na popraw ę warunków 
zagospodarowania nieruchomo ści przyległych. 

 
� nieruchomo ść obejmuj ąca działki o Nrnr 5001/7 i 5001/9 z mapy 25                                

o powierzchni ok. 1,20 ha poło żona w Strzelcach Opolskich w rejonie 
Rybaczówki. 
 
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres do 30 wrze śnia 2016r.                                               
w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowa dzenie działalno ści 
gospodarczej, polegaj ącej na przeprowadzaniu cyklicznych koncertów.  
 
Miesi ęczny czynsz  z tytułu dzierżawy ustalony został na kwotę  
w wys. 300zł + 23% Vat. 

GOSPODARKA LOKALOWA  
� Zatwierdzona została lista osób zakwalifikowanych d o najmu lokali 

mieszkalnych z zasobu Gminy Strzelce Opolskie w I k wartale 2016 r. 
 

Zgodnie z przyjętą i obowiązującą w Gminie Strzelce Opolskie procedurą,                   
ustalenie listy,  a wcześniej jej projektu poprzedzone było szczegółową weryfikacją 
złożonych i uaktualnionych wniosków o najem mieszkań. 
 
Gminny Zarz ąd Mienia Komunalnego zweryfikował 136 zło żonych                                            
i uaktualnionych wniosków o najem mieszkania , z czego: 



- 37 wniosków spełnia wymogi uchwały Rady Miejskiej na lokal mieszkalny, 
- 5 wniosków kwalifikuje się na lokal socjalny, 
- 50 wniosków nie spełnia wymogów uchwały Rady Miejskiej na najem lokalu  
   mieszkalnego, 
- 44 wnioski dotyczą zamiany mieszkania komunalnego. 
 
W dalszej kolejności wnioski były analizowane przez Komisję Mieszkaniową. 
Przy wyborze wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Strzelce Opolskie, brane były pod uwagę dodatkowe aspekty tj. sytuacja rodzinna 
wnioskodawców, czas oczekiwania na mieszkanie, ilość wolnych mieszkań, metraż 
oraz ich stan techniczny.  
Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy 
Społecznej i GZMK wskazała 6 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie 
listy: 
1/ Góral Justyna i Andrzej  
2/ Marszałkowska Lidia   
3/ Osiadacz Justyna   
4/ Pabisiak Justyna   
5/ Reślińska Paulina   
6/ Szymkowiak Angelika   
Zgodnie z wymogiem Uchwały nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich                      
z dnia  27 lutego 2002 r. o zasadach najmu lokali mieszkalnych  wchodzących                       
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie, w okresie od 1 do 7 
lutego 2016r. projekt listy podany był do publiczne j wiadomo ści  (wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, Urzędu Miejskiego 
oraz umieszczony na stronie internetowej GZMK  w Strzelcach Op.). 
W czasie podania projektu listy do publicznej wiado mości nie wpłyn ęły żadne 
pisemne uwagi dotycz ące przedmiotowej listy.  

 
Mając na uwadze powy ższe dokonałem zatwierdzenia listy w wersji 

zgodnej  z jej wcze śniejszym projektem.  
Lokale mieszkalne dla trzech wytypowanych wnioskodawców są już uwolnione, lecz 
wskazane zostaną dopiero po zakończeniu prac remontowych.  
Natomiast trzy pozostałe zostaną uwolnione wskutek realizacji zamian. 
 

� Na dzień 8 marca br. ogłoszony został przetarg ustny nieogr aniczony                          
na najem lokalu u żytkowego poło żonego w Strzelcach Op. przy Rynku 18 
(lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42,62m2,  
w którym przed laty mieściła się Księgarnia Chrześcijańska) 
 
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa niekolidująca                    
z funkcją mieszkaniową z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.  
Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jednego 
najemcę, na najem lokalu w częściach niewydzielonych ze wspólnym korzystaniem 
z powierzchni nieużytkowej (komunikacja, w.c.) 
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni u żytkowej lokalu wynosi 
25zł + 23% VAT.  

� Działaj ąc zgodnie z zasadami polityki czynszowej okre ślonymi w „Wieloletnim 
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gmin y Strzelce 



Opolskie na lata 2012-2016”, w dniu 19 lutego 2016r . wydałem  Zarz ądzenie                   
Nr 30/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za na jem lokali mieszkalnych 
wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  
 

Zgodnie z wydanym Zarz ądzeniem ustalone zostały jako obowi ązujące  
od dnia 1 lipca 2016 r. 
� stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych  w wysokości 5,10 zł/1 m 2 

powierzchni użytkowej lokalu. 
       Stawka, o której mowa wyżej  ulegać będzie zmniejszeniu lub zwiększeniu 

zgodnie  z tabelą nr 7 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy. 

� stawka czynszu za najem lokali socjalnych  w wysokości 1,58 zł/1 m 2 
powierzchni użytkowej lokalu. 

Wyciąg z Wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy na lata 2012-2016 
oraz informacja nt. skutków zmiany stawki czynszu w załączeniu.  

GOSPODARKA ODPADAMI  
W ramach zada ń z zakresu zarz ądzania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
� Do dnia 23.02.2016 roku wystosowano 422 upomnienia na kwotę 102 298,74 zł                        

dotyczące rat za miesiące: październik, listopad, grudzień 2015r.  
 
 
� Od pocz ątku roku 2016  do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi wpłynęło 36 nowych  (z czego w lutym – 8) oraz 290 korekt  (w lutym 
- 125) deklaracji o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi . 

 
 
� Na dzień 23 luty 2016 roku wysłano 265 sms-ów przypominających o braku wpłaty 

za miesiąc styczeń br. 
 
� W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowa nia odpadami 

komunalnymi, na bie żąco przeprowadzane s ą kontrole przestrzegania 
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnym i, w tym właściwej 
segregacji odpadów oraz zgodności z deklaracją o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
� Zlikwidowano du że „dzikie” wysypisko śmieci zlokalizowane w Strzelcach Op.                    

przy ul. K. Wielkiego.  
Na terenach należących do gminy i właścicieli prywatnych zebrano łącznie                    
prawie 4 tony odpadów komunalnych, a w szczególności szkła, puszek 
aluminiowych i odpadów wielkogabarytowych.  
Koszt przedsi ęwzięcia wyniósł 3.250 zł, z czego blisko 90% poniosła G mina.  

FUNDUSZE POMOCOWE 
� 2 lutego 2016r. Gmina zło żyła wnioski o dofinansowanie zada ń  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
 
Wnioski dotycz ą zadań:  



ZADANIE KOSZT CAŁKOWITY  DOFINANSOWANIE 

Przebudowa ul. Brzozowej  
w Rożniątowie 
 

260 045,69 zł 165 467,00 zł 

Przebudowa ul. Polnej  
w Rozmierce 
 

451 787,42 zł 287 472,00 zł 

Przebudowa ul. Zamkowej  
w Kadłubie 
 

1 639 936,75 zł 1 043 492,00 zł 

Przebudowa ul. Krótkiej  
w Szczepanku 
 

613 026,15 zł 390 069,00 zł 

Przebudowa ul. K. Miarki  
w Szczepanku 
 

1 168 305,03 zł 743 392,00 zł 

 

RAZEM 4 133 101,04 zł  2 629 892,00 zł 
 

INICJATYWY GOSPODARCZE I PROMOCJA 
 
� Po raz 16. gazeta „Puls Biznesu” wyró żniła najdynamiczniej rozwijaj ące si ę 

małe i średnie firmy. Uroczysta gala odbyła si ę w Katowicach                                                
w dniu 28 stycznia 2016r. 
 
 O tytuł Gazeli za rok 2015 mogły ubiegać się firmy z przychodami  
od 3 do 200 mln złotych, które w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywały 
wzrost obrotów, ani razu nie ponosząc straty. 
Na gali w Katowicach tytuły Gazeli Biznesu 2015 otr zymały strzeleckie spółki 
Adamietz, Formopex, ABM Logistic, Strzeleckie Wodoc iągi i Kanalizacja, 
Energokessel oraz Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe PPO. 
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju. 

 
 
� Korzystnie na tle innych powiatów Opolszczyzny kszt ałtuje si ę w powiecie 

strzeleckim stopa bezrobocia.  
 
Na koniec 2015r. stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim wynosiła 7,7%. 
Liczba bezrobotnych  w gminie Strzelce Opolskie w grudniu 2015 wynosiła 892.  
W tej liczbie:  

− bezrobotnych kobiet - 511  
− długotrwale bezrobotni - 421 
− osoby bezrobotne do 30 lat - 275,   
− osoby bezrobotne powyżej 50 lat – 277 
− osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym – 95 
− osoby bezrobotne z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 307 

 

 
 



Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego na koniec 2015r. 
 

 

� Brzeski   14,2% 
� Głubczycki  14,2% 
� Kędz.-Kozielski  11,8% 
� Kluczborski  10,7% 
� Krapkowicki    7,8% 
� Namysłowski  12,6% 
� Nyski    14,5% 
� Oleski     7,6% 
� Opolski    10,3% 
� Prudnicki   15,4% 
� Strzelecki      7,7% 
� Miasto Opole     5,3% 
� WOJ. OPOLSKIE   10,2% 
� POLSKA     9,8% 

ROLNICTWO  
� Trwa cykl zebra ń sprawozdawczych w sołectwach.  
 

Najbli ższe zebrania odb ędą się w 25 lutego w Rozmierce, 1 marca w sołectwie 
Szymiszów-Osiedle, 3 marca w Brzezinie oraz 4 marca  w sołectwie 
Adamowice.  
 
Szczegółowy harmonogram jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie 
internetowej. 

� Zgodnie z informacj ą przekazan ą na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 
2015r., Sołectwo Kadłub Wie ś zostało wskazane przez Samorz ąd 
Województwa Opolskiego jako kandydat do Europejskie j Nagrody Odnowy 
Wsi.  
Jest to ogromne wyróżnienie. W konkursie Kadłub będzie konkurował                                        
z najpiękniejszymi wsiami Europy.  
5 lutego obszerne materiały opisuj ące wie ś wysłane zostały do Europejskiego 
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzib ą w Austrii 

 
Wizytacja komisji konkursowej przewidziana jest na maj/czerwiec br.  

� 15 lutego br. w strzeleckim Ratuszu zorganizowane z ostało szkolenie  
dla rolników dotycz ące modernizacji gospodarstw rolnych w ramach  
PROW 2014-2020. 
 
Podczas spotkania, zorganizowanego przez  Biuro Wsparcia Inwestycyjnego 
Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa omówiono również obowiązki rolników w zakresie identyfikacji                                   
i rejestracji zwierząt oraz najświeższe informacje z zakresu płatności 
bezpośrednich.  

OŚWIATA  
� 3 lutego 2016 roku rozpocz ął si ę nabór dzieci do przedszkoli w gminie Strzelce 

Opolskie  na rok szkolny 2016/2017.  
 



W chwili obecnej zbierane są deklaracje dzieci uczęszczających oraz zgłoszenia 
dzieci od 3 od 6 – lat.  
Rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach: 3.03.2016 roku.  

� Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016, w d niach  
1 – 14 lutego 2016r. w województwie opolskim trwały  ferie zimowe.  

 

Dzieci i młodzie ż miały mo żliwo ść aktywnego uczestnictwa w zaj ęciach 
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych przygotowa nych przez Gminny 
Zarząd Oświaty i Wychowania, placówki o światowe, Strzelecki O środek 
Kultury, Bibliotek ę, Ref. Sportu i Rekreacji, Centrum Rekreacji Wodnej                            
i Sportu „Strzelec” jak równie ż świetlice.  

 

W kilkunastu formach wypoczynku przygotowanych na czas ferii przez placówki 
oświatowe pod opieką nauczycieli i instruktorów udział wzięło  
476 uczniów . Dzieci i młodzież wolny czas spędzały uczestnicząc w nw. zajęciach: 
� PSP nr 1  
Zimowy dzień sportu - 2.02.2016 
Zimowa magia kina   - 3.02.2016 
� PSP nr 2 
Tropiciele zimowych przygód (warsztaty rekreacyjne) – 1-5.02.2016 
� PSP nr 7 
Zima w mieście (półkolonia) – 1-5.02.2016 
� PSP Błotnica Strzelecka 
Z zimą za pan brat – 1.02.2016 
Na sportowo z Narnią – 2.02.2016 
� ZPO Kadłub 
Mini siatkówka na wesoło (XII Zimowy Turniej Mini Piłki Siatkowej) – 1.02.2016 
STOP feryjnej nudzie  - 2 - 4.02.2016 
� ZPO Kalinowice 
Zima jest OK. – 1.02.2016, 4-5.02.2016 
XX Zimowy Rajd pieszy (Kalinowice 2016) – 2.02.2016 
Zimą woda nie wszędzie zamarza – 3.02.2016 
� PSP Sucha 
Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod honorowym patronatem 
Gabrieli Mrohs – Czerkawskiej – 30.01.2016 
Od kuchni do chemii – cykl doświadczeń przyrodniczych – 2-3.02.2016 
� PSP nr 7 , GKRPA stowarzyszenia   
Rodzinne popołudnie na łyżwach – 6.02.2016 
� MOS i PSP nr 7   
Pierwsze kroki na łyżwach – 8-12.02.2016 
Dzieci i młodzież brali udział w zajęciach rekreacyjnych w kręgielni Relax w Myślinie, 
w Aqua Parku „AQUADROM” w Tarnowskich Górach, na ściance wspinaczkowej                 
w „Fabryce Mocy” w Gliwicach oraz zwiedzili zamek w Mosznej. Dużym 
zainteresowaniem uczniów cieszył się pobyt na lodowisku „Biały Orlik”, na krytej 
pływalni w Strzelcach Opolskich oraz w siłowni w Strzeleckich Łazienkach 
Uczniowie uczestniczyli w pokazach ratownictwa na lodzie, poznawali zasady 
bezpiecznego zachowania się w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych                           
i zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. 

Działania koordynował Gminny Zarz ąd Oświaty i Wychowania w Strzelcach 
Opolskich.  

 



KULTURA  
� Strzelecki O środek Kultury równie ż zaprosił najmłodszych mieszka ńców 

miasta i gminy do udziału w przygotowanym programie  wypoczynkowym                  
w trakcie trwania ferii zimowych.   
Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały z sukcesem  zrealizowane.  

W pierwszym tygodniu ferii grupa kilkudziesi ęciu dzieci brała udział                             
w zajęciach warsztatowych pod nazw ą „Spotkanie z kulturami świata”.  Zajęcia 
prowadzone były przez trójkę studentów związanych ze Stowarzyszeniem AIESEC, 
pochodzących z Hong Kongu, Malezji i Tadżykistanu. Prowadzone w języku 
angielskim spotkania poświęcone były poznaniu elementów kultury krajów,                            
z których pochodzili prowadzący.   

2 lutego w sali widowiskowej SOK najmłodsi obejrzeli przedstawienie 
„Królowa śniegu”. 

3 lutego w świetlicy wiejskiej w Kadłubie Wsi odbył si ę Międzyświetlicowy 
Bal Przebiera ńców,  w którym wzięły udział dzieci ze świetlic Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury z terenu naszej gminy.  

 

8 lutego odbyły się specjalne warsztaty pod nazw ą: „Laboratorium młodego 
chemika”.  Studenci nauk ścisłych przedstawiali w niezwykle barwny i przystępny 
sposób działanie praw fizyki i chemii, z którymi spotykamy się w codziennym życiu.  

 

10 lutego pięć autokarów przewiozło grupę 249 dzieci z terenu miasta i gminy                
do kina Helios w Kędzierzynie Koźlu na seans: „Misiek w Nowym Jorku”.  

Uzupełnieniem oferty na ferie zimowe były bajkowe p oranki oraz turnieje                      
w grach komputerowych, które odbywały si ę w C@fe Kultura 

� 6 lutego w C@fe Kultura wyst ąpił kanadyjski muzyk Wolf Mail z zespołem .  
 
 

� Tydzień później, 14 lutego, w koncercie walentynkowym wyst ąpiła w kawiarni 
SOK polska wokalistka Marta Król ze znanym muzykiem  jazzowym 
Bogusławem Kaczmarem.  

 

Oba ww. koncerty odbyły się w ramach projektu dofinansowanego przez Związek 
Artystów Wykonawców STOART.  

� 12 lutego w C@fe Kultura odbył si ę wernisa ż wystawy fotograficznej TIE 
BREAK  – LEGENDA POLSKIEGO JAZZU.  
Uzupełnieniem wydarzenia był koncert Macieja J. „Święty”, wokalisty zespołu 
paragraf 64. 

 
 
� 21 lutego na scenie Strzeleckiego O środka Kultury wyst ąpiła królowa polskiej 

piosenki Pani Irena Santor.   
Koncert, który odbył się przy pełnej widowni był znakomitą okazją do podróży                  
przez prawie pięć dekad obecności Pani Ireny na polskiej scenie muzycznej.  
 



 
 

� Klub Aktywnego Seniora działaj ący od 2013r. przy Miejsko Gminnej Bibliotece 
Publicznej SOK doczekał si ę krótkiego filmu prezentuj ącego działalno ść 
klubu.  
Film zrealizowany został przy użyciu tabletu pozyskanego w ramach projektu 
„Tablety w twojej bibliotece”  organizowanego przez Ogólnopolski Program Rozwoju 
Bibliotek.  
Film można obejrzeć odwiedzając profil biblioteki na facebooku. Zachęcamy do jego 
obejrzenia, gdyż pozwala z kilkuminutowym materiale poznać ideę i działalność 
Klubu Aktywnego Seniora.  

� W najbli ższy pi ątek 26 lutego 2016r. SOK zaprasza na kolejne spotka nie                           
z kultur ą i histori ą Kresów.   
Tomasz Kuba Kozłowski opowie tym razem o kresowych tradycjach wigilijnych.  

POMOC SPOŁECZNA  
 

� Gmina Strzelce Opolskie gotowa do realizacji progra mu  
„Rodzina 500 plus”  
17 lutego 2016r. Prezydent Andrzej Duda podpisał us tawę o pomocy pa ństwa                               
w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program „Rod zina 500 plus”.  
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia i od tego dnia b ędzie mo żna 
składa ć wnioski w tej sprawie.  
W Gminie Strzelce Opolskie z pomocy skorzysta ok. 3 .500 dzieci.  
 

By ułatwić mieszkańcom złożenie wniosku w całej gminie powstaną punkty,                                  
w których dyżurować będą przeszkolone osoby. Punkty mieścić się będą                                
we wszystkich świetlicach wiejskich oraz w kilku miejscach w samym mieście.  

Wnioski można będzie składać również drogą elektroniczną - opatrzone 
elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub przy użyciu profilu zaufanego 
ePUAP.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydłuży godziny pracy – będzie czynny  
od poniedziałku do piątku do godziny 19.00, a w soboty od 9.00 do 16.00.  
Ustawodawca określił 3 miesiące na wypłatę świadczenia, jednak będziemy się 
starali zrealizować wypłaty w ciągu miesiąca.  
 
26 lutego pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wyjeżdżają na szkolenie  
do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – wszystko dla jak najsprawniejszej realizacji 
programu i jak najszybszej wypłaty pieniędzy mieszkańcom. 

� W dniu 21.01.2016r. zostało podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy                                   
w Strzelcach Opolskich porozumienie w sprawie organ izacji prac społecznie 
użytecznych.  
Na rok 2016 przyznanych zostało 12.000 godzin.  
Do prac tych kierowane będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy. 
W ramach prac społecznie-użytecznych wykonywane będą prace porządkowe na 
rzecz miasta i gminy Strzelce Opolskie. 

� Od połowy maja 2015r. O środek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 
realizuje Podprogram 2015, w ramach którego osoby n ajbardziej potrzebuj ące 
z terenu gminy Strzelce Opolskie korzystaj ą ze wsparcia                                                    



w postaci paczek żywno ściowych, uczestnicz ą także w działaniach 
wspieraj ących, edukacyjnych i wł ączających.  

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany                   
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  
W ramach programu strzelecki OPS wydał ł ącznie ponad 43 tony żywno ści.  
Z pomocy skorzystało 588 osób.  
Program b ędzie trwał do ko ńca kwietnia 2016 roku.  
 
Ponadto w marcu i listopadzie ubiegłego roku za po średnictwem OPS 
przekazano potrzebuj ącym ponad 15 ton jabłek.  
 
Już od czerwca ruszy (na nowych zasadach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej) Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2016 – 2017                        
w którym strzelecki OPS również będzie uczestniczył.  
 
OPS realizuje tak że umow ę zawart ą z bankiem żywno ści w Opolu w ramach 
współpracy w programie „Nie marnuj jedzenia” w rama ch której, przekazywał 
rodzinom korzystaj ącym z pomocy społecznej artykuły spo żywcze mi ędzy 
innymi mleko w proszku i kaszki dla niemowl ąt itp. 

W dniu 9 lutego 2016r., w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, w siedzibie strzeleckiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                  
odbyły się warsztaty kulinarne. 
Udział w warsztatach wzięło 15 rodzin, w tym 26 dzieci.  

PROFILAKTYKA  
 
� Rozstrzygni ęty został otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania z zakresu  

działalno ści na rzecz osób niepełnosprawnych (konkurs ogłoszony ponownie). 
 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  
zadania - 20.000,00 zł. 
 
Na konkurs wpłyn ęły 4 oferty, które przyj ęte zostały do realizacji.  

 
Oferent/zakres oferty Przyznana kwota 

dotacji 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzie ży 
Niepełnosprawnej „OGNIK”,  
ul. Krakowska 16, 47 – 100 Strzelce Opolskie 
 
Oferent zaproponował zorganizowanie w okresie 
od 27.06.2016 do 02.07.2016r. wyjazdu integracyjnego 
do miejscowości Borków w woj. świętokrzyskim. 
 
 

8 000,00 zł 



Polski Zwi ązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
Oddział Rejonowy ul. Krakowska 16,  
47 - 100 Strzelce Opolskie.  
Oferent zaproponował. zorganizowanie w okresie 
od 17.04.2016 do 24.04.2016r. wyjazdu integracyjnego 
do miejscowości Rabka Zdrój oraz zajęcia na basenie.  
 
 

2 000,00 zł 
(z przeznaczeniem 

na zajęcia na 
basenie) 

 

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów, ul. Krakowska 16,  
47 – 100 Strzelce Opolskie   
Oferent zaproponował zorganizowanie w okresie 
od 16.04.2016r. do 24.04.2016r. wyjazdu integracyjnego 
do miejscowości Lądek Zdrój oraz zajęcia na basenie.  
 
 
 

2 000,00 zł 
(z przeznaczeniem 

na zajęcia na 
basenie) 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 
„Ósemka”, ul. Ks. Wajdy 3, 
47 – 100 Strzelce Opolskie 
Oferent zaproponował zorganizowanie w okresie 
od 9.05 2016r. do 13.05.2016r. wyjazdu integracyjnego 
do miejscowości Pokrzywna.  
 

8 000,00 zł 
 

 
� Rozstrzygni ęty został konkurs ofert na prowadzenie - w okresie od 15 lutego                     

do 15 grudnia 2016r. - pozalekcyjnych i pozaszkolny ch zaj ęć sportowych.  

Na konkurs wpłynęło 10 ofert, które spełniały wymogi formalne, w związku z czym 
podpisałem umowy na realizację zadań w poniższych placówkach:  

Nazwa zadania Odbiorcy Miejsce realizacji  

„Mali sportowcy”  uczniowie klas  II - III 
PSP 

 

 

PSP Błotnica 
Strzelecka 

 

„Sportowe asy”  uczniowie klas II- IV 
PSP 

„Sportowo przez cały rok”  uczniowie klas I V- IV 
PSP 

„Sportowa Profilaktyka”  uczniowie  klas  I – IV 
PSP 

PSP Sucha  

„Rado ść dzieci to podstawa! 
Zdrowie, ruch, zabawa!!!” 

uczniowie klas I- III 
PSP 

ZPO Kadłub  

 
„ Żyć sportowo – znaczy zdrowo”  uczniowie klas VI - IV 

PSP 

„Gry i zabawy – wst ęp  
do minikoszykówki” 

uczniowie  klas  II - III 
PSP 

PSP Nr 7  
w Strzelcach Op.  



„Gry i zabawy – wst ęp  
do zespołowych gier 
sportowych” 

uczniowie  klas  I – II 
PSP 

PSP Nr 2  
w Strzelcach Op. 

„Niech ka żdy si ę dowie, że sport 
to zdrowie” 

uczniowie  klas  I – IV 
szkół 
ponadgimnazjalnych  

Centrum Szkolenia 
Zawodowego    
i Ustawicznego  
w Strzelcach Op.  
 

„College siatkarski – poza-
szkolne zaj ęcia sportowe dla 
dziewcz ąt szkół gimnazjalnych                 
i ponadgimnazjalnych” 

dziewczęta klas I – III 
PG nr 1, Gimnazjum 
Dwujęzyczne  

  

Koszt realizacji zaj ęć pozalekcyjnych w wys. 24.000 zł pokryty zostanie  
z funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoh olizmowi.  

� Po raz 10  Gmina Strzelce Opolskie przyst ąpiła do ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trze źwy Umysł 2016” 

Kampania ZTU 2016 oprócz uczniów edukuje dorosłych – wspiera rodziców,               
a także pomaga nauczycielom i samorządowcom. 

Jednym z jej najważniejszych celów 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. 
 

Cele główne kampanii, która w bie żącym roku przebiega ć będzie pod hasłem  
„Pod dobr ą opiek ą” to:  
• wspieranie rozwoju dziecka  poprzez eliminowanie cech charakteru 

wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki. 
• wpływanie na przyczyn ę negatywnych  zachowań poprzez uświadamianie 

rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki. 
• wspieranie działalno ści wychowawczej szkół  i placówek oświatowych                       

w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, spotkań, konkursów. 
 

W  roku 2016 do udziału w kampanii zgłosiły si ę  podobnie jak w roku ubiegłym: 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op., 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach, 
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, 
5. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach, 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, 
7. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op.  
 

Łącznie udział w kampanii we źmie 906 uczniów  (w tym  ponad 200 
gimnazjalistów). 

� Gmina Strzelce Opolskie przyst ąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 
„Przeciw Pijanym Kierowcom”. 
 

 „Przeciw pijanym kierowcom” to jedyna kampania dla s amorz ądów, która tak 
kompleksowo obejmuje problem nietrze źwości na drogach.  



Celem kampanii jest dotarcie  z wa żnym przekazem nie tylko do kieruj ących, 
lecz tak że do młodzie ży – przyszłych kierowców, do pasa żerów, świadków 
jazdy po alkoholu. Edukacja w ramach kampanii na wp łyn ąć na ograniczenie 
liczby pijanych kierowców.  

Realizatorami kampanii na terenie Gminy będzie Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Komenda Powiatowa Policji  w Strzelcach Opolskich. 
Natomiast adresatami będą szkoły nauki jazdy, kluby sportowe, ostatnie klasy szkół 
ponadgimnazjalnych. 

    Działania w ramach kampanii rozpoczn ą się w miesi ącu marcu br. 
 
� Zgodnie z zało żeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i,                  

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich rozpocz ęły si ę 
warsztaty rozwijaj ące umiej ętno ści wychowawcze rodziców                                       
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

Coraz częściej występujące problemy wychowawcze dzieci i młodzieży 
spowodowane niskim bądź też całkowitym brakiem prawidłowych kontaktów – 
rodzic – dziecko, bezradność i brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami powodują, iż rodzice wymagają edukacji i dostarczenia odpowiedniej 
wiedzy. 

Celem warsztatów, które skierowane s ą do rodziców nie radz ących sobie                        
z problemami wychowawczymi dzieci jest:  

� zdobycie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji ze swoimi 
dziećmi, 

� rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia swoich dzieci i ich potrzeb, 
� pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych 

metod wychowawczych itp. 
 

Warsztaty finansowane s ą z bud żetu Gminy Strzelce Opolskie z funduszu 
przeznaczonego na zwalczanie narkomanii (koszt 3200 zł).  

SPRAWY RÓŻNE  
� Trwaj ą prace zespołu do przygotowania i organizacji obcho dów Dni Ziemi 

Strzeleckiej, które w tym roku odb ędą się w dniach 4-5 czerwca. 
 
W skład zespołu pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza p. M. Feliniak wchodzą: 
� Violetta Zalejska; 
� Magdalena Zelazna; 
� Marek Życzyński; 
� Monika Mickiewicz; 
� Katarzyna Kaliciak; 
� Henryk Czempiel; 
� Jan Bogusz; 
� Dariusz Bolechowski; 
� Henryk Nowakowski; 
� Hubert Waloszek; 
� Mariusz Kurzeja. 

 



Zadaniem zespołu jest przygotowanie szczegółowego p rogramu 
tegorocznych Dni Ziemi Strzeleckiej do dnia 5 maja br.  

� Ciekawostka - b ędzie ksi ążka z przepisami strzeleckich gospody ń – rusza 
zbieranie przepisów, powstaje Strzelczan portret ku linarny.  
 
Warto przeszukać szuflady, zeszyty i segregatory z domowymi przepisami – jest 
szansa, że znajdą się wydawnictwie. Strzelce Opolskie to mieszkanka kilku kultur, 
książka zdradzi np. jak gospodynie z Rozmierzy przygotowują tu chociażby ciastka 
ze skwarkami czy jaki jest przepis na kołocz z Grodziska.  
Przepisy można nadsyłać mailowo: zgloszenia@strzelceopolskie.pl.  
Takie wydawnictwo będzie promować miasto i gminę a jednocześnie sprawi,                         
że przepisy naszych mam i babć będą zachowane dla następnych pokoleń.  

INNE WYDARZENIA  
 

 

28-29.01. 
2016 

Spotkanie dla przedstawicieli samorz ądów gminnych, liderów 
społeczno ści lokalnych i odnowy wsi oraz przedstawicieli 
lokalnych organizacji pozarz ądowych „Bioró żnorodno ść 
skarbem Opolszczyzny” (Dylaki, gm. Ozimek) 
     W warsztatach oraz interesujących wykładach profesorów                                   
z Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego z ramienia Gminy 
Strzelce Opolskie uczestniczyli Liderzy Sołectw Kadłub Wieś, 
Rozmierz, Osiek oraz koordynator Odnowy Wsi Sylwia Wieczorek.  
 

 

29.01.2016 Konferencja „Oferta BGK dla budownictwa mieszkaniowego” 
(Poznań)  
 

 
29.01.2016 Karnawałowe Nocne Pływanie w Centrum Rekreacji Wodn ej                       

i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich 
 
Na kolejne nocne pływanie CRWiS zaprasza w najbli ższy pi ątek 
26 lutego 2016r. (w godz. 22.00 -24.00) 
 

30.01.2016 Jubileuszowy – XV Turniej Mini Koszykówki Dziewcz ąt Szkół 
Wiejskich pod patronatem Gabrieli Mrohs-Czerkawskie j. 
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej) 
 

Tradycje koszykarskie w suskiej szkole są pielęgnowane od początku 
jej istnienia, czego efektem są sukcesy trzech koszykarek: Gabrieli 
Mrohs- Czerkawski, Barbary Skowronek i Anny Gurzędy.  
W tym roku, ze względu na jubileuszowy charakter turnieju, szkołę w 
Suchej odwiedziło wielu wspaniałych gości. Wielką radością dla 
wszystkich było spotkanie z koszykarką – Gabrielą Mrohs-
Czerkawską – patronką turnieju, która jest absolwentką suskiej 
szkoły. Szkołę odwiedził również jej wieloletni przyjaciel, arbiter 
pierwszych edycji turnieju: sędzia koszykarski Henryk Rosłan 
Gospodarze wygrali turniej i otrzymali nagrodę z rąk jej fundatora – 
Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej.  
 
 



30.01.2016 IV Turniej Futsalu Ksi ęży o puchar Prałata Zygmunta 
Lubienieckiego  (Hala sportowa PG Nr 2 w Strzelcach Op.)  
 
Po zaci ętych, ale utrzymanych w duchu fair play, rozgrywkac h 
najlepsz ą okazała si ę dru żyna L.A.S. czyli Ludzie Aktywni 
Sportowo. Wygrała ona w finale z dru żyną Archidiecezji 
Częstochowskiej wynikiem 3-2.  
Do rozgrywek stanęły także drużyny: Diecezja Opolska, Policjanci 
Strzelce Opolskie, Samorządowcy-Nauczyciele oraz Seminarium 
Duchowne Opole.  

31.01.2016 Spotkanie z okazji Dnia Seniora w sołectwie Szymiszów–Osiedle 
(Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie). 
 
 

01.02.2016 XII Zimowy Turniej Mini Siatkówki (Zespół Placówek Oświatowych w 
Kadłubie)  
 
 

05.02.2016 Bal Karnawałowy w Środowiskowym Domu Samopomocy                           
w Strzelcach Opolskich 
 
 

08.02.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsi ębiorstwa Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcac h Op.  
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
� omówienie bieżącej realizacji zadań Zakładu Higieny Komunalnej; 
� omówienie wyników finansowych; 
� przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2016rok.  
 

10.02.2016 Promocja książki Jana Cofałki „Ślązacy w świecie” (Opole, Muzeum 
Śląska Opolskiego) 
 
 

12.02.2016 Narada szkoleniowa zwi ązana z bie żącą działalno ścią w zakresie 
obrony cywilnej i ochrony ludno ści (Starostwo Powiatowe                                  
w Strzelcach Op.)  
 

13.02.2016 Pogrzeb śp. Józefa Kachel Radnego Rady Miejskiej w Strzelcac h 
Opolskich VI kadencji. 
 
 

16.02.2016 Konsultacje społeczne dot. bezpiecze ństwa (Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich) 
Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa, jego wpływ na 
funkcjonowanie społeczności oraz stworzenie narzędzi 
pozwalających na zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom 
lokalnym skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
 



 

17.02.2016 Spotkanie organizowane przez Marszałka Województwa 
Opolskiego nt. „Zagadnienia społeczne i komunalne w  środkach 
europejskich na lata 2014- 2020 w uj ęciu obszarów wsparcia                         
i oddziaływania w regionie” (Prószków) 
 

17-18.02. 
2016 

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 
2016 (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki) 
• Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – 

wyzwania dla samorządów”  
• Spotkania administracji samorządowej ze specjalistami z zakresu 

gospodarki odpadami 
• Konferencje z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji publicznych 

i przedsiębiorców 
• Oferta rozwiązań technologicznych dla sektora gospodarki 

odpadami 
• Wystawa, prezentacje firm 
 
W SOSEXPO 2016 – tak jak w latach poprzednich - udział wzięli 
przedstawiciele administracji samorządowej: burmistrzowie, 
prezydenci, wójtowie, przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska 
i gospodarki komunalnej w urzędach miast i gmin, administracji 
rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych 
i biznesowych,  instytutów badawczo-naukowych a także zakładów 
odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających 
odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz 
przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.   
 

Z ramienia Gminy Strzelce Opolskie w Forum uczestni czyli 
Zastępca Burmistrza p. J. Kampa oraz Kierownik Ref. 
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami p. Z. Babski. 
 

18.02.2016 Konferencja „Proste kroki do rewitalizacji – region południowy” 
(Zabrze)  
Podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Doradztwa 
Energetycznego Sp. z o.o. przybliżony został proces rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych, jak i możliwości pozyskania 
zewnętrznego, preferencyjnego finansowania na inwestycje ujęte                     
w dokumentach strategicznych. 
 

18.02.2016 Konferencja organizowana przez Zarz ąd Województwa 
Opolskiego nt. „Gospodarka wodna w kontek ście zapobiegania 
skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim ” 
(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) 
 

18.02.2016 Spotkanie Wojewody Opolskiego z przedstawicielami j ednostek 
samorz ądu terytorialnego (Opolski Urząd Wojewódzki)  
Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia z zakresu nadzoru 
Wojewody Opolskiego nad jednostkami samorządu terytorialnego. 



Zaprezentowany został również pilotażowy program eNadzór 
polegający na przesyłaniu uchwal do nadzoru w formie elektronicznej. 
Podczas spotkania podkreślono, iż Gmina Strzelce Opolskie, 
jako jedyna wprowadziła ww. program wzorcowo.  
 

24.02.2016 XVII sesja Rady Powiatu Strzeleckiego  
 

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE:  
 

26.02.2016 „Zimowy Turniej przyjaźni w halowej piłce nożnej” (Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Grodzisku)  
 

27.02.2016 
godz.12.00 

Pogrzeb śp. Michała Fiałkowskiego - wieloletniego działacza 
Ziemi Strzeleckiej, Wiceprzewodnicz ącego Rady Miejskiej               
w Strzelcach Opolskich I i II kadencji.  
 
 

27.02.2016 Gala Lauri 2016 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich) 
 
 

29.02.2016 Otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora przy ul. Para fialnej 2a                  
w Strzelcach Opolskich 
 
 

03-06.03. 
2016 

Wyjazd szkoleniowy „Zarz ądzanie infrastruktur ą 
sportow ą”(Niemcy)  
Organizatorem wyjazdu, który adresowany jest do osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą sportową, 
konserwację i pielęgnację boisk piłkarskich i terenów zielonych jest 
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola 
 
 

12.03.2016 Gala Perła Roku 2016 (Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach 
Opolskich) 
 

15.03.2016 Dyskusja „Wyzwania rozwojowe samorz ądów. Mi ędzy wizj ą 
obywatelskiego smart city a konieczno ścią finansowania 
codziennych wyzwa ń. Możliwo ści i ograniczenia rozwoju 
polskiej samorz ądno ści” (Warszawa, Sejm RP) 
 
 

16.03.2016 Sesja Dialogu „Miasta Przyszło ści” (Warszawa, Centrum Nauki 
Kopernik) 
 

16.03.2016 Spotkanie pt. „Plan: Inwestor. Opolskie Forum współ pracy 
partnerów procesu inwestycyjnego” (Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego) 
 



Tematami przewodnimi spotkania organizowanego przez Marszałka 
Województwa Opolskiego będą m.in. dotychczasowe doświadczenie 
podmiotów zaangażowanych w proces obsługi inwestorów w zakresie 
wzajemnej współpracy, kwestie uzbrojenia terenów w energię 
elektryczną oraz procedury administracyjne związane z lokowaniem 
nowych zakładów produkcyjnych na terenie województwa opolskiego. 
 

17-18.03. 
2016 

XIV Dni Marketingu Sportowego – doroczna konferencja 
poświęcona tematyce sportu, biznesu i marketingu (Centrum 
Olimpijskie w Warszawie) 
 
 

05-06.04. 
2016 

II Europejski Kongres Samorz ądów pod hasłem: „Współczesny 
samorz ąd – mieszka ńcy, współpraca, innowacje”  (Kraków) 
Organizatorami Kongresu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 
oraz Miasto Kraków.  
 

 


