SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(28 WRZEŚNIA – 26 PAŹDZIERNIKA 2016 R.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 28 września – 26 października 2016 r.:
1) Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce
Opolskie na rok 2016.
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały XXV/194/16 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 28 września 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Strzelce Opolskie na 2016 rok.
2) Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 950.000,00 zł, co stanowi
skutek otrzymanych dotacji:
KWOTA
DOTACJI
(zł)

PRZEZNACZENIE

50.000,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
900.000,00 środki przeznaczone na realizację zadań, o których mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci.
950.000,00

OGÓŁEM

3) Zarządzenie
Nr
218/2016
Burmistrza
Strzelec
Opolskich
z dnia
18 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.
Zarządzenie obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 142.302,00 zł.
Największe kwotowo przesunięcia dotyczą Działów:
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Przesunięcia na łączną kwotę 16.000,00 zł dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego
Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. niezbędne były m.in.
w związku ze zwiększoną liczbą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla
osób uprawnionych wyrokiem sądowym, wypłacanych na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania przesunięcia
na łączną kwotę 25.490,00 zł niezbędne były w związku z:
koniecznością podjęcia dodatkowych działań związanych z archiwizacją
likwidowanej jednostki GZOiW;
koniecznością wymiany sprzętu komputerowego (m.in. monitorów);
potrzebami szkoleniowymi (konsekwencja m.in. zmian prawnych jednostki
GZOiW);
zwiększeniem ilości uczniów obsługiwanych w trakcie roku 2016 przez stołówkę
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Op., o uczniów PSP Nr 1 i PSP Nr
4 w Strzelcach Opolskich, co spowodowało konieczność zwiększenia wymiaru
zatrudnienia personelu stołówki.
Zwiększenie środków na powyższe możliwe jest z zadań, których koszt będzie niższy od
zaplanowanego (m.in. niższe koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w gimnazjach,
niższe koszty usług telekomunikacyjnych GZOiW).
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 8.900,00 zł dokonane zostały na wniosek
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, co niezbędne było celem
prawidłowej realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Przesunięcia na ogólną kwotę 83.300 zł dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej – zmiany te związane są z zakupem i montażem w budynku OPS
klimatyzacji, jak również z urealnieniem planu finansowego jednostki.
4) Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 listopada 2016 r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
Zarządzenie dotyczy rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 3.500,00 zł.
Rozdysponowania środków dokonano na wniosek p.o. Kierownika Referatu Sportu
i Rekreacji, co niezbędne było w związku z realizacją zadania w ramach Strzeleckiego
Budżetu Obywatelskiego roku 2016.
W okresie od 1 sierpnia do 5 października br. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich prowadzona była kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy
Strzelce Opolskie za 2015 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2014 i 2016.
Kontrola objęła następujące zagadnienia:
ustalenia ogólnoorganizacyjne;
księgowość i sprawozdawczość budżetowa;
budżet jednostki – dochody i wydatki;
gospodarka mieniem
rozliczenia finansowe jednostki samorządu
organizacyjnymi.

terytorialnego

z jej

jednostkami

Zgodnie z obowiązującą procedurą, aktualnie oczekujemy na wystąpienie pokontrolne.
W dniu 5 października otrzymaliśmy Uchwalę Nr 353/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Zdaniem Składu Orzekającego przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2016 r. spełnia wymogi określone w Uchwale nr XLIX/397/10

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za
I półrocze.
W nawiązaniu do zawartych w informacji danych wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, Skład Orzekający stwierdził, że na dzień 30 czerwca
2016 r. Gmina spełnia relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W świetle powyższego, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce
Opolskie za I półrocze 2016 r. zaopiniowana została przez Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie.

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI

• Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul.
Strzeleckiej w Dziewkowicach”.
Zadanie realizuje Biuro Projektów SEWI z Opola za 28.413,00 złotych. W ramach
opracowania zostanie zaprojektowany chodnik wraz z odwodnieniem.
• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na
gminnych ciągach pieszych.
Na realizację zadania, przeznaczono 40.000 złotych.
• „Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "STRZELEC" - etap II (część rekreacyjna) opracowanie dokumentacji projektowej” – w ramach prac projektowych sporządzona
została przez Pracownię Architektoniczną Kornatowskiego Sp. z o.o. z Warszawy
koncepcja zmian mających na celu zmniejszenie kosztów budowy oraz opracowane będą
projekty wykonawcze dla rozbudowy CRWiS STRZELEC.
Koszt zadania określony został na 141.450 złotych.
• „Remont ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich”– zadanie realizuje firma HUCZ Sp.
z o.o. Sp . K. z Boronowa.
Zadanie, którego wartość wynosi 137.882,69 złotych obejmuje wykonanie stabilizacji
gruntu, podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego oraz ułożenie nawierzchni z betonu
asfaltowego.
Trwają roboty budowlane – wykonano korytowanie, stabilizację oraz ułożono częściowo
podbudowę tłuczniową. Obecnie wykonawca przystępuje do układania oporników
drogowych.

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie – odmulenie
rowów i czyszczenie przepustów” – zadanie realizuje firma Usługi Ogólnobudowlane
Joachim Spyra z Błotnicy Strzeleckiej za 30.900 złotych. W ramach zadania wyczyszczone
zostaną: rów w Płużnicy Wielkiej, przepust pod ul. Wolności wraz z rowem w Rożniątowie,
rów przy ogródkach działkowych Pionier w Strzelcach Opolskich oraz przepust pod ul.
Pasternik w Rozmierce.

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego” – trwają prace nad wstępną koncepcją obiektu. Zakłada się wykonanie
budynku czterokondygnacyjnego trzy segmentowego. Proponowane powierzchnie
mieszkalne wynoszą 50 – 70 m2.
Jutro 27. października, o godz. 16:30 w tutejszym Ratuszu (sala Rady Miejskiej)
odbędzie się spotkanie sondażowo-informacyjne dla mieszkańców w sprawie budowy
w naszym mieście mieszkań.

W trakcie spotkanie przedstawione zostaną wstępne zasady, zaprezentujemy przykładową
wizualizację budynków i lokali. Zapytamy też o oczekiwania dotyczące metrażu.
• „Uzbrojenie terenów byłej Zieleni Miejskiej w drogi, kanalizację i wodociąg”.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej budowy dróg i kanalizacji oraz sieci
wodociągowej – jest nim SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka jawna
z siedziba w Opolu (wartość zadania - 80.565,00 zł).
Realizując zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu dawnej
Zieleni Miejskiej w Strzelcach Opolskich dokonano podziałów geodezyjnych wyznaczając
nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz ciągi komunikacyjne.
Opracowano wstępną koncepcję układu komunikacyjnego.
• „Przeglądy okresowe dróg” – zadanie realizuje Biuro Badawczo – Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego „Transcomp” z Warszawy.
Wykonane zostaną przeglądy 5-letnie dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy
Strzelce Opolskie (obowiązek taki nakłada na zarządcę drogi ustawa Prawo budowlane).
Koszt usługi wynosi 24.696 złotych.

• „Ścinka poboczy” – wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Pani Klaudii Moj.
Kwota zadania wynosi 30.000zł z terminem wykonania do 15.11.2016 r.

• „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.
• „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej” – wykonawcą zadania jest
firma PHU „MEMFIS” z Olszyny.
Wartość zadania wynosi 11.729,12 złotych.
• „Utworzenie
miejsca
spotkań
mieszkańców
w Ligocie
Górnej
przy ul. Wiejskiej” – budowa przyłącza elektrycznego.
Umowę zawarto z firmą El - SECO Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Wartość
zadania wynosi 1.722,00 zł.
• „Bieżące remontu dróg gminnych – remonty cząstkowe” – zadanie wykonuje firma
KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.
Wartość III części zadania będzie wynosiła 47.500 złotych.

• „Remont drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na działce nr 1587 w Strzelcach
Opolskich” (przedłużenie ulicy Czereśniowej) – wykonawcą zadania, którego wartość
wynosi 12.990 złotych jest PHU Ben-Bud Beniamin Hurek z Osieka.

• „Budowa oświetlenia ulicy Budowlanych w Strzelcach Opolskich” – kontynuacja
zadania z 2015 roku. Roboty wykonuje firma PHU „MEMFIS” z Olszyny. Wartość zadania
wynosi 20.754,53 zł.
• „Remont nawierzchni ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich” – wykonawcą
zadania jest firma KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.
Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 22.131,14 złotych.

• Gmina przekazała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie kompleksowej
renowacji instrumentu organowego w kościele parafialnym Św. Bartłomieja w Suchej.
• Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Dziewkowicach.
Dokumentację opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian
Tomczyk za kwotę umowną 5 900 złotych.

• Wyłoniono wykonawcę zadania pn.: „Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach”.
Wykonawcą robót będzie firma EL SECO Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
wartość zadania – 9.655,50 zł.

• Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
„Rozbudowy oświetlenia ulicznego ulicy Knapika w Szczepanku”. Dokumentację
opracowuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za
kwotę umowną 6.200 złotych.
ZADANIA ZAKOŃCZONE
• „Remont wiat przystankowych w Dziewkowicach i Warmątowicach” – zadanie
wykonała firma Kalla Piotr Zakład Murarsko-Płytkarski z siedzibą w Piotrówce. Prace
remontowe obejmowały: naprawy tynków, czyszczenie i malowanie wiat. Wartość prac
wyniosła 9.418,34 zł.
• „Rozwój terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie – park leśny przy ul. Opolskiej
w Strzelcach Opolskich” – opracowanie projektowe zagospodarowania terenu leśnego
o łącznej pow. ok. 8,50 ha przy ul. Opolskiej, ul. Szpitalnej i Strzelców Bytomskich
w Strzelcach Opolskich.
Autorem dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem uporządkowanie zieleni,
wykonanie nasadzeń, budowę ścieżek, oświetlenia i obiekty małej architektury jest Zakład
Urządzania Terenów Zielonych „FLOR-BUD” z Czarnowąs. Wartość zadania wyniosła
39.350,00 złotych.
• „Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich – etap II”.
Zadanie obejmowało wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych
na I i II piętrze (strona lewa) oraz poddaszu ratusza. Koszt inwestycji, której wykonawcą
była firma Energy Heat Technology Investment z Opola wyniósł 214.881 złotych.
• „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach
Opolskich”.
Zadanie realizowane było w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą
oświetlenia, którego koszt wyniósł 16.482 zł jest firma El-SECO Sp. z o.o. ze Strzelec
Opolskich.
W ramach zadania powstało 6 punktów świetlnych (oprawy typu LED) o mocy 36W.
• „Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku” – zadanie wykonało Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa.
Wartość zadania wyniosła 241.652,68 złotych.
Roboty budowlane zakończono w umownym terminie: 10-10-2016 roku.
Wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego oraz
zjazdy i dojścia do posesji. W ramach przebudowy drogi powstało także energooszczędne
oświetlenie uliczne. Trwają procedury odbiorowe zadania.

• „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach
Opolskich” – zadanie zrealizowała w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego firma
El-SECO Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich za 11.562 złotych. Po zakończeniu prac
związanych z montażem oświetlenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wymalowała przejście dla pieszych a także obniżyła krawężniki likwidując bariery
architektoniczne na przejściu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POSTĘPOWANIA REALIZOWANE
ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TERMIN
PRZETARGU

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

30.09.2016

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce Opolskie.
Zamówienie dotyczy prowadzenia przez okres czterech lat
kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy wraz z zapewnieniem
możliwości korzystania z krótkoterminowego kredytu oraz
przyjmowaniem wolnych środków na lokaty krótkoterminowe.
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi
bankowej budżetu Gminy, w szczególności Urzędu Miejskiego, Gminnego
Zarządu Oświaty i Wychowania, Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu
Samopomocy.
W postępowaniu złożona została 1 oferta - Banku Spółdzielczego
z Leśnicy, z ceną 152 588,63 zł.
Oferta przyjęta została do realizacji – w dniu 10 października miało
miejsce podpisanie umowy na realizację zadania.
Przebudowa ul. K. Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich – etap I.
Przedmiot zamówienia - wykonanie pierwszego etapu przebudowy ulicy
Karola Miarki – bocznej w Strzelcach Opolskich
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, robót
ziemnych obejmujących korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i plantowanie poboczy, wykonanie konstrukcji nawierzchni
jezdni z warstwą ścieralną (ok. 796 m2), wykonanie zatoczek
parkingowych z nawierzchnią z płyty ażurowej (ok. 142 m2) oraz
przebudowę zjazdów i dojść do posesji i wykonanie zmiany organizacji
ruchu, jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej
i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej.
W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy:
1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów,
2) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów,
3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert
Białdyga, Jaryszów,
4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 188 338,67 zł przedstawiła firma Hucz
Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp. K.
Oferta przyjęta została do realizacji - w dniu 14 października miało
miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie.
Przedmiot zamówienia - wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej
w miejscowości Rożniątów, gmina Strzelce Opolskie na długości ok. 262
mb.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie jezdni
asfaltowej z betonu asfaltowego (ok. 1314 m2), wjazdów z kostki
betonowej (ok. 313 m2), czasowej organizacji ruchu na czas budowy i stałej
(docelowej) organizacji ruchu oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich
odpadów powstałych podczas realizacji zadania, jak również wykonywanie
obsługi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym
wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego) i zapewnienie
kierownika budowy

04.10.2016

12.10.2016

W postępowaniu udział wzięły 3 firmy:
1) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów,
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec,
3) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów.
Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 187 650,62 zł przedstawiła firma
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika.
Oferta przyjęta została do realizacji, podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą miało miejsce w dniu 25 października.
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

28.10.2016
do godz. 8.30

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu” – kwalifikacja zdrowotna”
(część zadania nr 1).
Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna polegająca na
przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji i diagnozy medycznej dla
uczestników Projektu „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”.
Zamówienie jest częścią Projektu pn. “Jesień życia w dobrej kondycji bez
bólu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Opolskiego
2014-2020
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane jest
przez Gminę Strzelce Opolskie, zgodnie z Umową partnerską na rzecz
realizacji Projektu pn. “Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu” z dnia 1108-2016 r. pomiędzy Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”
Marcin
Rękawek
(leader),
Stowarzyszeniem
“Promocja
Przedsiębiorczości” i Gminą Strzelce Opolskie.
Zaproszenie do złożenia oferty wystosowano do 3 wykonawców, przy
czym procedura jest otwarta i każdy inny zainteresowany wykonawca
może złożyć ofertę.
Ogłoszenie o postępowaniu opublikowane jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz
Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

FUNDUSZE POMOCOWE
W
dniu
29.09.2016 r.
Gmina
Strzelce
Opolskie
złożyła
wniosek
o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
inwestycji pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. park leśny
przy ulicy Opolskiej – etap I”.
W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek
rowerowych, budowę oświetlenia oraz zakup małej architektury.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018.
Szacowany koszt projektu wyniesie 962 363,98 zł, z czego dofinansowane zostanie 85
% co stanowi 818 009 zł.
W dniu 30.09.2016 r. Gmina Strzelce Opolskie w partnerstwie z pozostałymi gminami
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji
pn.: „Budowa Centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie”, w ramach
projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018 r.
Szacowany koszt projektu - części Gminy Strzelce Opolskie
2 046 684 zł, z czego dofinansowane zostanie 75,7 % co
1 549 339,79 zł.

wyniesie
stanowi

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
TERMIN
PRZEDMIOT PRZETARGU
PRZETARGU
30.09.2016
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabytkowej nieruchomości
gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej
7 obejmującej zabudowaną działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461ha.

18.10.2016

Zabudowania nieruchomości stanowią: budynek pałacowy o pow.1667m²
i kubaturze 10109m³, budynek mieszkalny z garażem o pow. 112m², park
w zespole pałacowo –folwarcznym wraz z ogrodzeniem wpisany do rejestru
zabytków Województwa Opolskiego, budynek gospodarczy o pow. 70m²,
dystrybutor paliwa do pojazdów mechanicznych, stanowiący zabytek
ruchomy, grobowiec rodu von Posadowsky, wpisany do gminnej ewidencji
zabytków, altana ze sceną.
W obowiązującym. „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka”, działka Nr 281/1
stanowi teren zieleni (urządzone zespoły zieleni parkowej, ozdobnej,
ochronnej), usług o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności
w zakresie szkolnictwa, oświaty i wychowania, kultury, zdrowia i opieki
społecznej, turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej o charakterze
rezydencjonalnym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5.000.000 zł.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, cena sprzedaży zabytkowej nieruchomości uzyskana
w przetargu zostanie obniżona o 50%.
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości
I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości ogłoszony kolejny będzie II pisemny przetarg
nieograniczony z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej
w kwocie 5.000.000 zł.
Rokowania
na
sprzedaż
nieruchomości
położonej
w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7, obejmującej działkę nr 576
z mapy 4 o pow. 0,0084ha.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 68m².
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku,
który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków jako czworak w zespole
folwarcznym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położona jest działka nr
576 przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe.
Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 6.000zł.

25.10.2016

04.11.2016

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie została wpłacona
zaliczka w wymaganej wysokości oraz nikt nie zgłosił udziału
w rokowaniach, w związku z czym rokowania nie odbyły się.
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, składającej się z działki
nr 585/14 z mapy 3 o pow. 0,6395ha oraz działki nr 585/15 z mapy 3 o pow.
2,4780ha.
Na działce nr 585/14 znajduje się stalowa konstrukcja, stanowiąca szkielet
budowanej hali do unieszkodliwiania i segregacji odpadów o pow.
zabudowy 1352,94 m², na budowę której gmina posiada ważne pozwolenie Nr
410/08 z dnia 7.10.2008 r.
Natomiast działka nr 585/15 jest niezabudowana.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Wieś, działki znajdują się na
obszarze oznaczonym jako teren gospodarowania odpadami (składowisko
odpadów).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3.000.000 zł netto (+23%
VAT).
W oznaczonym czasie nikt nie wpłacił wadium, ani nie została złożona
oferta, zatem przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
gminnej nr 5155/5 z mapy 15 o pow. 0,1709ha, położonej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Mickiewicza.
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
jednorodzinną typu szeregowego oraz pod ciąg pieszo-jezdny.

08.11.2016

09.11.2016

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000 zł netto (+23%VAT)
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12
położonego na parterze budynku przy ul. Topolowej 2w Strzelcach Op.
wraz z przynależną piwnicą o pow.6,30m².
Lokal o pow. 46,04m² składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju.
Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia
25.11.2091 r. 291/10.000 części działek nr 3688/4 i nr 3688/6
z mapy 17 o ogólnej pow. 0,2060ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł (w tym cena lokalu
mieszkalnego 94.232 zł i cena udziału w gruncie 5.768zł).
Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT .
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych
położonych
w Strzelcach
Opolskich
w rejonie
ul.
Opolskiej
i ul. Szpitalnej.
LP.

1.

NR DZIAŁKI,
Z MAPY

POW. DZIAŁKI
W HA

CENA WYW.
NETTO

316/7 z mapy 2

0,0617 ha

60.000

22.11.2016

2.

316/12 z mapy 2

0,0934 ha

90.000

3.

316/14 z mapy 2

0,0844ha

80.000

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami:
Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl., nieruchomości objęte
przetargiem położone są na terenie przeznaczonym są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, które wykona Gmina do końca 2018 r.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych
położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Osiedle.
LP.

NR DZIAŁKI; Z MAPY

POW.
DZIAŁKI
W HA

CENA
WYWOŁAWCZA
NETTO W ZŁ.

1

3844/2; 17

0,0259

3.700

2

3846/2; 17

0,0411

5.900

3

3848/2; 17

0,0222

3.200

4

3849/2; 17

0,0132

1.900

5

3850/2; 17

0,0149

2.100

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce
Opolskie działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako tereny ogrodów
działkowych.

GOSPODARKA LOKALOWA
PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
07.10.2016

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
przy Rynku 14 w Strzelcach Op. (były „OŁÓWEK”).
Przedmiot przetargu - lokal składający się z 3 pomieszczeń
o ogólnej powierzchni użytkowej 165,36m2, wraz z przynależną piwnicą.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo- usługowa,
niekolidująca z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży
używanej, salonów gier, instytucji finansowych oraz banków.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
wynosiła 25zł + 23% VAT.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej wysokości
wpłaciło 4 oferentów tj.
1.Pan Damian Matejka prowadzący drogerię „ASTOR”,
2.Bąk Beata prowadząca działalność gosp. pod nazwą YES Moda Młodzieżowa
3.F.H.U T.M.S Michał Niewiadomski – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów
skórzanych,
4.OŁÓWEK S.C. Damian i Joanna Ernst (poprzedni najemcy lokalu)

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższą miesięczną stawkę czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wys. 37zł + 23 % VAT wylicytował
Pan Damian Matejka z Opola prowadzący drogerię „ASTOR”.
14.10.2016
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
w Strzelcach Opolskich przy Rynku 18 (lokal przy przejściu z Rynku na ul.
Ludową)
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy składający się z 5 pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej 42,62m2.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowo-usługowa niekolidująca
z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów
gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
wynosiła 20zł + 23% VAT.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium wpłacił Pan Grzegorz Cena
Praktyka Lekarska ze Strzelec Op., w imieniu którego na mocy
udzielonego upoważnienia w przetargu brała udział Pani Karolina Cena,
która zaoferowała kwotę 20zł/m2.
W związku z tym, iż Pani Karolina Cena działająca w imieniu męża – Pana
Grzegorza Ceny była jedynym uczestnikiem przetargu, uznana została za
najemcę przedmiotowego lokalu.
W lokalu prowadzony będzie salon kosmetyczny.
21 października upłynął termin składania ofert na konkurs na remont lokalu
mieszkalnego położonego przy ul. W. Świerzego 50/2 w Strzelcach Opolskich, (lokal
o powierzchni użytkowej 44,12 m2, w tym mieszkalnej 21,12 m2, składający się z: dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju), w zamian za prawo jego najmu.
W konkursie mogły wziąć udział osoby, które ubiegają 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.
Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

INICJATYWY GOSPODARCZE
W dniach 27-30 września Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Henryk Czempiel brał udział w czterodniowym wyjeździe studyjnym do NadreniiPalatynatu w Niemczech.
Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń na temat regionalnego wspomagania
przedsiębiorstw, pozyskiwania inwestorów oraz gospodarczej promocji regionu.
Główne punkty podróży to: instytucja Saarland International w Saarbrucken; fabryka
Opla w Kaiserslautern; Ministerstwo Gospodarki, Ruchu Drogowego, Rolnictwa oraz
Winogrodnictwa Nadrenii-Palatynatu; Forum „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”
w Moguncji z opolskim stoiskiem promocyjnym; klaster motoryzacyjny Rhein Main Neckar
w Darmstadt.
W wyjeździe udział wzięło 16 osób m.in. z opolskiego Centrum Obsługi Inwestora,
ze stref ekonomicznych – wałbrzyskiej i katowickiej oraz z sześciu gmin woj.
opolskiego.
Wyjazd zorganizowało i sfinansowało Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
przy Urzędzie Marszałkowskim.

10 października Kierownik Henryk Czempiel uczestniczył w VI Europejskim
Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki, administracji
rządowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu, co pozwoliło na wymianę
doświadczeń oraz porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych
krajach.
Gospodarzem Kongresu był były premier Jerzy Buzek, a otwierał go wicepremier Piotr
Gliński.
Wśród różnych debat, jedna z ciekawszych prowadzona przez wiceprezesa Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczyła współpracy miast z biznesem.
Kongresowi towarzyszyły targi Biznes Expo z ekspozycjami firm, uczelni i instytucji
okołobiznesowych.
W dniach 17-18 października Wiceburmistrz Józef Kampa i kierownik Henryk
Czempiel uczestniczyli w Kongresie Samorządowym w Opolu.
Kongres Samorządowy stanowi unikalną platformę wymiany doświadczeń i kompetencji
wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce. Tegoroczna edycja poświęcona
była nowoczesnym technologiom oraz zaawanso-wanym procesom biznesowym, które mają
za zadanie poprawić jakość i warunki życia polskiego społeczeństwa.
Kongres zorganizowało miasto Opole wspólnie z kilkoma ministerstwami. Brało w nim
udział kilkaset osób z kilku województw. Głównymi prelegentami byli wicepremier
Jarosław Gowin oraz ministrowie: edukacji Anna Zalewska i żeglugi Marek Gróbarczyk.
Najważniejsze z punktu widzenia naszej gminy prelekcje i debaty dotyczyły
Rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w samorządzie, reform w oświacie
i w nauce, specjalnych stref ekonomicznych, a także rozwoju małych i średnich miast.
Pozytywnie kształtuje się w Powiecie Strzeleckim stopa bezrobocia.
IX-2015

IX-2016

Brzeski

13,6%

13,3%

Głubczycki

13,2%

12,3%

KędzierzyńskoKozielski

10,7%

9,9%

Kluczborski

10,3%

9,4%

Krapkowicki

7,8%

6,2%

Namysłowski

12,2%

12,3%

Nyski

13,2%

11,5%

Oleski

7,8%

6,5%

Opolski

10,3%

9,3%

Prudnicki

14,5%

12,9%

Strzelecki

7,4%

6,1%

m. Opole

5,3%

4,9%

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

9,8%

8,8%

POLSKA

9.9%

8.3%

Liczba bezrobotnych w Gminie Strzelce Opolskie:
- na 30.09.2015 r. – 823, w tym kobiet 458
- na 30.09.2016 r. – 700, w tym kobiet 425

Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji na podstawie danych WUP.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ramach zadań z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi:
1. W
związku
z realizacją
umowy
wykonawczej
nr
430/2015
z dnia
11 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji przez Operatora zadania własnego Gminy Strzelce
Opolskie w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, została przeprowadzona kontrola
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich.
Wyniki kontroli są aktualnie opracowywane, stosowna informacja przedstawiona
zostanie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
2. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Według stanu na dzień 17 października br. przekazano do Urzędu Skarbowego łącznie
645 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 353.265,84 zł. Oprócz
należności głównej dłużnicy muszą pokryć koszty odsetek oraz koszty upomnień
w wysokości
22.772,20
zł.
Na
dzień
30
września
2016 r.
do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok. 157.875,00 zł.
3. Na dzień 30.09. 2016 roku kwota zaległości wynosiła kolejno za lata:
- 2013 rok – 10.697,00 zł, procent ściągalności – 99,6 %
- 2014 rok – 39.059,00 zł, procent ściągalności – 99,2 %
- 2015 rok – 56277,00 zł, procent ściągalności – 98,8 %
W 2016 roku procent ściągalności wynosi 95,8 %.
4. Od 21 września do 17 października br. wysłano 269 sms-y przypominające o uregulowaniu
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2016.
5. W październiku br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
wpłynęło 11 nowych oraz 143 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (stan na 21. 10. 2016 r.).
6. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

W miesiącu wrześniu – w ramach kampanii społecznej „Pozory mylą – dowód nie” –
na terenach wiejskich gminy przeprowadzone zostały rekontrole placówek sprzedaży
gastronomicznej i detalicznej alkoholu pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim.
(dwukrotną kontrolą przeprowadzoną w czerwcu br. objęto 35 placówek sprzedaży
gastronomicznej i detalicznej alkoholu na terenach wiejskich, w czasie kontroli aż w 18
placówkach raz poproszono o dowód, a raz nie poproszono)
W ramach rekontroli młodo wyglądający, acz pełnoletni uczniowie próbowali zakupić
alkohol. We wszystkich kontrolowanych placówkach sprzedawcy żądali okazania
dowodu tożsamości.
Działając na rzecz zwiększenia efektywności działań w zakresie egzekwowania
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, w dniu 12 października
w tut. Ratuszu, Gmina zorganizowała szkolenie dla sprzedawców napojów
alkoholowych.
Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak
wpływ alkoholu na młody organizm
wpływ postaw dorosłych
procesy psychologiczne w sytuacji odmowy
trening umiejętności odmawiania nieletnim
uregulowania prawne.
W dniu 9 listopada br Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizuje w tut. Ratuszu VII konferencję profilaktyczną pt. „Przemoc w rodzinie
a małoletni”.
Konferencja adresowana jest do pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów
i kuratorów.

POMOC SPOŁECZNA
We współpracy z Bankiem Żywności, Gmina Strzelce Opolskie kontynuuje pomoc
żywnościową, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
i spełniającym 170% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2014, tj. 921,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 775,20 dla osoby
w rodzinie.
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
W dniu 17 października Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „BARKA”, ATD Czwarty Świat oraz
Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelcach Opolskich zorganizował drzwi
otwarte w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W siedzibie
OPS dyżurowały organizacje pozarządowe, swoją działalność zaprezentowało również
Centrum Integracji Społecznej.
Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w Strzeleckim Ośrodku Kultury, gdzie
zaprezentowano prelekcję nt. „Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: Skończyć
z ubóstwem we wszelkich formach”, którą poprowadzili Pani Maria Klimowicz Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej i Pan Antoni Tercha Wiceprzewodniczący Zarządu SPW
„BARKA”.
Zebrani uzyskali informację jak statystycznie kształtuje się w naszej gminie problem
ubóstwa, nie zabrakło również informacji, w jaki sposób strzelecki Ośrodek Pomocy
Społecznej pomaga potrzebującym i na jakie wsparcie mogą liczyć najubożsi w naszej

gminie. Prelekcja wzbogacona była o liczne zdjęcia z działalności pomocy społecznej.
Ponadto przedstawiciel Stowarzyszenia „Barka” przedstawił ofertę pomocy osobom
bezdomnym.
Kolejnym punktem obchodów był spektakl Teatru Po drugiej stronie: „Pomóż, i Ty kiedyś
możesz być w potrzebie”.
Spotkanie uświetnił występ zespołu „Paragraf 64”, który założony został w Zakładzie
Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich.
W holu Ośrodka Kultury zaprezentowane zostały prace wykonane przez uczestników
Klubu Seniora.
Strzeleckie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zakończyła
uroczysta Msza św. w intencji ubogich bezdomnych i uzależnionych w Kościele św.
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Spotkanie w ramach Klubu „Bliżej dziecka, bliżej rodziców”
W dniu 10 października, w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20162016, zorganizowane zostało spotkanie z psychologiem nt. „Jak uwierzyć w siebie –
wpływ samooceny na nasze funkcjonowanie”.

ROLNICTWO
Wszystkie sołectwa z Gminy Strzelce Opolskie złożyły (w terminie do 30 września)
wnioski z propozycjami przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 r.
Złożone wnioski na łączną wartość 559 070,17 zł - zgodne z zapisami Ustawy o Funduszu
Sołeckim i Strategią Rozwoju Gminy zgłoszone zostały do projektu przyszłorocznego
budżetu Gminy Strzelce Opolskie.
W dniach 10-13 października br. Liderki Sołectw Kadłub Wieś i Osiek – p. Gabriela
Puzik i p. Irena Jackowska reprezentowały Gminę Strzelce Opolskie podczas
warsztatów edukacyjnych "Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody
i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat".
Na spotkaniach zgłębiano tematy bezpośrednio i pośrednio związane z ochroną
środowiska, ich długodystansowymi działaniami, wpływem na otoczenie, polityką
środowiskową, projektami ochrony, obszarami Natura 2000.
Uczestnicy warsztatów gościli w Ministerstwie Środowiska, gdzie spotkali się m.in.
z Ministrem Środowiska - Ulrike Hofken.
Odwiedzili również Wyższą Szkołę Techniczną, tereny winnic doliny Renu, Infocentrum
Obszaru Chronionego Krajobrazu, Park Narodowy Hunsrueck-Hochwald, Zwierzyniec
Wildenburg oraz Wyższą Szkołę Trewir wraz z Kampusem Środowiska Birkenfeld.
Wszystkie te miejsca stanowiły bardzo dobrą bazę praktycznej wiedzy i inspiracji w temacie
bioróżnorodności w Landzie Nadrenia-Palatynat, gdzie ponad 80% powierzchni to tereny
zielone (lasy, łąki) wraz z obszarami rolniczymi.

OŚWIATA
W wykonaniu Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Opolskich i utworzenia Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek, wydałem następujące Zarządzenia:
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie likwidatora
Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich.
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem postanowiłem o powierzeniu do dnia 30 czerwca
2017 r. obowiązków likwidatora samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego
Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich p. Markowi Życzyńskiemu.

Do zastępowania p. M. Życzyńskiego w obowiązkach likwidatora, w czasie jego
nieobecności upoważniona została p. Liliana Smaga.
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie upoważnienia
Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich do
dokonywania czynności organizacyjnych koniecznych do rozpoczęcia działalności
przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek.
Zgodnie z powyższym Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania p. Marek
Życzyński upoważniony został do dokonania czynności organizacyjnych
umożliwiających rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. działalności nowej
samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
5 października 2016 r., w Strzeleckim Ośrodku Kultury podsumowano wojewódzki
konkurs plastyczny „Bezpieczny przedszkolak”.
Laureatem konkursu poświęconego bezpieczeństwu, została praca wychowanków
Przedszkola Publicznego w Osieku (Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie).
Po części oficjalnej przedszkolaki udały się do hali Referatu Sportu Rekreacji na
Bezpieczny Piknik Przedszkolaków.
Organizatorami imprezy byli: Przedszkole w Osieku i Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu.
6 października 2016 r., odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć
współzawodnictwa sportowego szkół z terenu gminy Strzelce Opolskie.
Na ogólną punktację składają się wyniki gier zespołowych, wyniki rywalizacji
w lekkoatletyce.
Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych w lidze A została Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7, a w lidze B Zespół Placówek Oświatowych z Kadłuba.
Spośród gimnazjów zwyciężyło Publiczne Gimnazjum nr 2.
12 października 2016 roku w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, odbyła się
wojewódzka uroczystość z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej, podczas której
wręczono odznaczenia państwowe i uhonorowano nauczycieli.
Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie, którym wręczono: 1 srebrny krzyż zasługi,
4 medale KEN oraz za długoletnią służbę: 3 medale złote, 5 srebrnych i 1 brązowy.
14 października 2016 roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury pod hasłem: „Henryk
Sienkiewicz – zamiłowany podróżnik świata” odbyły się gminne obchody Dnia Komisji
Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości podsumowano miniony rok szkolny i wręczono nagrody
wyróżniającym się uczniom i nauczycielom.
W uznaniu osiągnięć w nauce oraz sukcesów w konkursach przedmiotowych,
artystycznych, sportowych i działalności prospołecznej, na wniosek komisji stypendialnej
stypendia naukowe i specjalne (w kwocie 400 zł) otrzymali nw. uczniowie:
STYPENDIA NAUKOWE:
1) Agnieszka Raszka
2) Alicja Waszczuk
3) Paulina Siewierska
4) Michał Dziarkowski
5) Tomasz Kustra
6) Jakub Szymański
7) Weronika Krawczyk
8) Michał Płuciennik

- PSP 2,
- PSP 2,
- PSP 4,
- PSP 7
- PSP 7,
- PSP Sucha,
- PG 1,
- PG 1,

9)
10)
11)
12)

Katarzyna Kała
Małgorzata Kała
Dominika Kroker
Klaudia Piontek

STYPENDIA SPECJALNE:
13) Michalina Szablewska
14) Anna Lipok
15) Natalia Niepala

- PG 2,
- PG 2,
- PG Szymiszów,
- PG Szymiszów.

- PG 1,
- PG Szymiszów
- PG Szymiszów.

Najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie
gminy Strzelce Opolskie nagrodziła również tabletami (po raz drugi) Firma
Kronospan.
Nagrody Burmistrza Strzelec Opolskich – w uznaniu szczególnych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych w pracy zawodowej, przyznane zostały następującym
nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych Gminy Strzelce Opolskie:
1) Jolancie Łukowskiej - nauczycielce PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich,
2) Gabrieli Sroczyńskiej - nauczycielce PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich,
3) Elżbiecie Ferdynus – nauczycielce PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich,
4) Annie Majewskiej – nauczycielce PSP w Suchej,
5) Renacie Krawczyk – nauczycielce PSP w Suchej,
6) Katarzynie Wujec – nauczycielce PSP w Suchej.
7) Barbarze Kociołek – dyrektorce PP nr 8 w Strzelcach Opolskich,
8) Teresie Furman – dyrektorce PSP w Suchej,
9) Pawłowi Bębasowi– dyrektorowi PG nr 2 w Strzelcach Opolskich.

17 października 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich,
pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczniowie, rodzice
i zaproszeni goście wzięli udział w ogólnopolskiej akcji promowania nauki pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Akcja zorganizowana została w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności
Serca.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:
1) W dniu 1 października prowadzona była akcja ratownicza – gaszenie pożaru
w Szymiszowie.
Dzięki skutecznie prowadzonej AR, zaangażowaniu wielu sił i środków w tym także
sam. cysterny z Kadłuba nie dopuszczono do przedostania się pożaru na budynek
mieszkalny i sąsiednie zabudowania.
Zdaniem i w opinii mieszkańców sprawdziły się również w działaniu stosowne służby
gminne – które w dniu 2 października kontynuowały pomoc dla poszkodowanej rodziny
(Referat ZKW, Referat Rolnictwa i OPS).
Solidaryzując się z poszkodowanymi strażacy z Grodziska dostarczyli w niedzielę
niezbędne ilości siana i słomy dla bydła i trzody rolnika. Pomocy w postaci kiszonki, zboża
i ziemniaków udzielili również rolnicy z Rożniątowa

2) 3 października o godz. 12:00 przed strzeleckim Ratuszem odbyło się zgromadzenie
przeciw ustawie antyaborcyjnej.
Zgromadzenie odbyło się w spokoju, bez większych emocji. W zgromadzeniu, które trwało
ok. 1 godz. uczestniczyło ok. 50 - 60 osób.

3) Realizowane są zakupy sprzętu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym: aparatów powietrznych dla OSP Grodzisko i Rozmierz (po 2 aparaty za kwotę
22.071,12zł , w tym dofinansowanie w kwocie 8.768,80zł).
Zakupiono również węże W-52, W-75 oraz W-110, rozdzielacz i smok ssawny dla OSP
Strzelce Opolskie i Rozmierz. Koszt zakupu w/w sprzętu to kwota 5.059,19 zł.
20 października na obiekcie remizy OSP Kadłub zainstalowana została syrena
elektroniczna. Koszt jej zakupu i instalacji to kwota 21.199,05 zł.
Syrena umożliwi przekazywanie sygnałów oraz komunikatów głosowych dla mieszkańców
sołectwa Kadłub i Kadłub Piec.

4) 8 października na strzelnicy Farska Kolonia odbyły się II Zawody Sportowo-Obronne
OCK II/2016.
Zawody zorganizowane przez LOK Huzar Strzelce Opolskie odbyły się pod
patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
Po konkurencjach takich jak: rzut granatem, strzelanie do tarczy, udzielanie pierwszej
pomocy oraz przenoszenie rannego na noszach na trasie z przeszkodami klasyfikacja
końcowa wygląda następująco:
• I miejsce OSP Leśnica
• II miejsce OSP Grodzisko
• III miejsce Urząd Miejski w Strzelcach Op. - drużyna męska (Jacek Goczoł,
M. Kurzeja, Mateusz Wojs).
Pierwsze miejsce drużyn kobiecych przypadło drużynie z Urzędu Miejskiego
która wystartowała w składzie: Klaudia Długosz, Katarzyna Kaliciak, Małgorzata Kornaga
i Bernadeta Tacica.
5) 18 października Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich oraz
Jednostka OSP Kadłub uczestniczyły w ćwiczeniach „Solidarni”, których organizatorem
była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

SPRAWY RÓŻNE
Gmina Strzelce Opolskie zdobyła Grand Prix w konkursie Kryształy PR w kategorii
film promocyjny za klip "Kierunek: pasja".
Film, który promuje nasze miasto poprzez jego mieszkańców rywalizował
z dziesiątkami klipów nadesłanych na konkurs z całej Polski.
Co ujęło jurorów ? Dr Krzysztof Koj zasiadający w komisji stwierdził, że nie była to
standardowa reklamówka jakich wiele i którymi każdy chce coś komuś sprzedać.
Nasz film według niego to spójna historia opowiedziana emocjami ludzi.

7 października w tut. Ratuszu odbyło się spotkanie z ludźmi z pasją, osobami które
wzięły udział w powstawaniu ww. klipu.
Spotkaniem tym podsumowaliśmy projekt: „Strzelce Opolskie. Kierunek Pasja”.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy pracowali przez kilka tygodni na planie, dzięki
którym klip powstał.

SPORT
W niedzielę, 16 października, w malowniczej scenerii strzeleckiego parku odbył się XI
Otwarty Bieg Przełajowy na dystansie 6 km.
W biegu zorganizowanym przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego udział
wzięło 11 zawodników z Strzelec Opolskich i Ślęży.
Pierwszy na metę wbiegł Dariusz Wolny ze Strzelec Opolskich, przed Krystianem
Śmigielskim i Błażejem Samelskim. Zwycięzcy w kategorii generalnej otrzymali puchary
i dyplomy, natomiast w kategoriach wiekowych trofea i dyplomy.

KULTURA
30.09.2016
2.10.2016
6.10.2016

8.10.2016
9.10.2016
11.10.2016
16.10.2016
20.10.2016
22.10.2016
26.10.2016

Sztywny Pal Azji – XXX - koncert jubileuszowy zespołu (sala
widowiskowa SOK)
Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Kosmoloty”
(Kawiarenka C@fe Kultura)
Wieczór poetycko – muzyczny. Spotkanie z autorką Agnieszką Chrobot
oraz wykonawcami: wokalistką Agnieszką Pasznicką i gitarzystą
Grzegorzem Buczkiem (Kawiarenka C@fe Kultura)
II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe” - koncert
Nippy Noya i Bernarda Maseli (Kawiarenka C@fe Kultura)
„Pinokio” – Spektakl dla dzieci Teatru „Małgo” (sala widowiskowa)
„Ukraina i Krym przed rosyjską aneksją” – spotkanie z podróżnikiem
Grzegorzem Podsiadło (Kawiarenka C@fe Kultura)
Bajkowa Niedziela – projekcja filmu animowanego „Dolina Stygimolochów
” - 2 seanse (Kawiarenka C@fe Kultura)
Wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Scholz, pt. „Kobieta
niezwykła” (Galeria SOK)
II Festiwal Jazzowy „Strzeleckie ogrody poetycko-jazzowe” - koncert
Marcin Peter Trio (Kawiarenka C@fe Kultura).
„Stół weselny na Górnym Śląsku w procesie przemian ” – spotkanie
z Teresą Smolińską (Kawiarenka Cafe@Kultura).

INNE WYDARZENIA
29.09.2016

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (Kędzierzyn-Koźle)

29.09.2016

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Op.)

30.09.2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie informacji Zarządu o pracach remontowo-modernizacyjnych
sieci za 8 miesięcy 2016 r. i źródłach ich pokrycia;

rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych za 8 miesięcy 2016;
rozpatrzenie i ocena projektu taryf na rok 2017.
30.09.2016

Obchody jubileuszu 100-lecia istnienia firmy Mubea Automotive Poland
Sp. z o.o. oraz uroczystość otwarcia lokalizacji firmy w Polsce (Zimna
Wódka).

01.10.2016

Festyn „Pożegnanie Lata” w Szymiszowie Wsi.

04.10.2016

VIII Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego
w Opolu.

05.10.2016

05.10.2016

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie
projektu
uchwały
w sprawie
wysokości
i terminów składki rocznej gmin członkowskich na rzecz Związku.
rządowy projekt ustawy dot. likwidacji gimnazjów; przewidywane skutki
likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.
Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów (Ratusz).
W trakcie uroczystości Jubilaci Złotych Godów uhonorowani zostali
medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
Jubilaci
50 lat pożycia małżeńskiego – Złote Gody:
1) Baluch Waldemar i Świerkot – Baluch Maria – Sucha,
2) Brzezina Alojzy i Maria – Rozmierka,
3) Duda Henryk i Wanda – Strzelce Opolskie,
4) Gatner Henryk i Maria – Rozmierz,
5) Gomoła Kazimierz i Barbara – Kadłub,
6) Kapica Józef i Katarzyna – Rozmierka,
7) Kmiotek Zygmunt i Krystyna – Strzelce Opolskie,
8) Kostoń Wilibald i Eryka – Dziewkowice,
9) Lewandowski Jan i Jadwiga – Strzelce Opolskie,
10) Makselon Ewald i Hildegarda – Płużnica Wielka,
11) Mańczyk Ginter i Joanna – Strzelce Opolskie,
12) Marek Wiktor i Joanna – Strzelce Opolskie,
13) Obrusznik Jerzy i Anna – Szymiszów,
14) Ploch Ginter i Jadwiga – Kalinowice,
15) Powrosło Rajmund i Łucja – Strzelce Opolskie,
16) Radecki Zygmunt i Anna – Szymiszów,
17) Rzepka Hubert i Maria- Błotnica Strzelecka,
18) Staroszczyk Jerzy i Maria – Brzezina,
19) Szablewski Leszek i Janina – Strzelce Opolskie,
20) Wojtasik Andrzej i Regina – Strzelce Opolskie,
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody:
1) Kogut Władysław i Felicja – Strzelce Opolskie,
2) Juszczak Edward i Łucja – Strzelce Opolskie,
3) Komorowski Marian i Teresa – Szymiszów,
4) Mainka Walter i Maria – Dziewkowice.
Spotkanie Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Strzelcach Op.

06.10.2016

06.10.2016
06.10.2016

7-10.10.
2016

07.10.2016
07.10.2016

11.10.2016

12.10.2016

16.10.2016
16.10.2016

III Kongres Mieszkaniowy (Centrum Kongresowe, Wrocław).
Celem Kongresu Mieszkaniowego 2016 organizowanego przez Polski
Związek Firm Deweloperskich oraz Szkołę Główną Handlową było
podjęcie otwartego, wielosektorowego dialogu podmiotów kształtujących
rynek mieszkaniowy w Polsce.
Tematem przewodnim spotkania były „Perspektywy Rozwoju
Mieszkalnictwa w Polsce”.
W ramach Kongresu poruszone zostały następujące kwestie:
wpływ budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę
sytuacja mieszkaniowa Polski na tle innych krajów Europy
prognoza potrzeb mieszkaniowych Polaków z uwzględnieniem sytuacji
demograficznej imigracji
sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych
sposoby obniżenia kosztów budowy mieszkań
Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 na Politechnice Opolskiej
(Opole)
Krąg darczyńców” (Galeria Sztuki w Leśnicy)
Krąg darczyńców stanowił wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu,
kultury, sportu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas
którego darczyńcy mieli możliwość wsparcia wybranych przez siebie
projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Kraina Św. Anny.
I Festiwal Mikołaja z Koźla (Koźle)
Celem festiwalu było promowanie wiedzy o historii miasta, o jego
korzeniach, tradycji artystycznej i społecznej, a przede wszystkim
przybliżenie patrona festiwalu - Mikołaja z Koźla, XV-wiecznego
franciszkanina OFM Conv.
W programie znalazły się koncerty, konferencja naukowa, jarmark
średniowieczny.
Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe (Kędzierzyn-Koźle, Dom
Kultury)
Uroczystość ślubowania i nadania stopnia młodszego kadeta oraz
inauguracja Klasy Patronackiej Kronospan (Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich)
Targi Pol-Eco-System 2016 (Poznań).
Na targach zaprezentowane zostały trendy i kierunki tego, co dzieje się
w poszczególnych gałęziach ochrony środowiska: energia, OZE, odpady
i recykling, rekultywacja i rewitalizacja, woda i ścieki oraz produkty i usługi
dla samorządów.
Uroczystość wprowadzenia na urząd Komendanta i I-go Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich (Komenda
Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich).
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności
kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji oraz zaproszonych gości
powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich podinsp. Bogusława Chrzęstka oraz jego zastępcę nadkom.
Arkadiusza Chętnickiego.
Spotkanie z działaczami odnowy wsi w Kadłubie
Wręczenie dorocznych Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla
Animatorów i Twórców Kultury (Opole, Teatr im Jana Kochanowskiego)

17.10.2016

17-18.10.
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18.10.2016
19.10.2016

20.10.2016
21.10.2016

22.10.2016
24.10.2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie informacji o stratach wody na sieci w porównaniu do lat
poprzednich;
rozpatrzenie informacji o sytuacji urządzeń spółki w związku
z przebudową wiaduktu na ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich;
rozpatrzenie ostatecznej propozycji Zarządu co do taryf dla gminy Strzelce
Opolskie i Gminy Jemielnica na rok 2017;
rozpatrzenie informacji o należnościach i windykacji za 9 miesięcy 2016 r.
Regionalne Forum Dyskusyjne (Opole).
W ramach forum odbyła się m.in. debata o swobodzie przepływu
pracowników w Unii Europejskiej „Szanse i wyzwania na przykładzie
Opolszczyzny” oraz szkolenie nt. „Jak pozyskać środki na badania
i innowacje z funduszy UE?”.

Spotkania robocze nt. likwidacji gimnazjów w gminach (Instytut Śląski
w Opolu)
Uroczystość podsumowująca konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone
Lato 2016” (Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie)
Miło przekazać, iż I miejsce w konkursie w kategorii "Najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne” zajęli mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie Państwo Sabina i Dariusz Król prowadzący w Szymiszowie "Gościniec
u Króla".
Szkolenie obronne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
(Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich)
Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP (Rożniątów).
W porządku posiedzenia m.in.:
Ocena stanu przygotowań OSP do przeglądu Operacyjno-Technicznego
OSP – informacja Komendanta Gminnego oraz Prezesów OSP;
Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych ujętych
w planie budżetu na 2016 rok. Stan zaawansowania – zagrożenia.
Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)
Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.
Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
- ocenę realizacji zadań ZHK;
- analizę zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych;
- ocenę stanu organizacji procesu windykacji należności spółki;
- analizę efektywności odbioru nieczystości płynnych;
- omówienie wyników finansowych za styczeń-wrzesień 2016 r.;
- informację Zarządu za okres wrzesień-październik 2016 r.

25.10.2016

26-28.10.
2016

27.10.2016
28.10.2016

28.10.2016
04.11.2016

14-15.11.
2016

Kongres „Kobiety zmieniają Polską Wieś” z okazji jubileuszu 150-lecia
działalności Kół Gospodyń Wiejskich (Centrum WystawienniczoKongresowe w Opolu)
Organizatorzy – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
i Marszałek Województwa Opolskiego.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
XXI Seminarium Śląskie.
Tematem przewodnim seminarium organizowanego przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami są „Migracje i uchodźstwo
w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”
Szkolenie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych w ramach
PROW 2014-2020” (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich).
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św.
Anny.
Przedmiotem obrad będą m.in. zmiany w dokumentach Stowarzyszenia
wynikające z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego
wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Obchody dnia patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Szymiszowie.
XII Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych Domów
Samopomocy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich (hala sportowa
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich).
X Międzynarodowa Konferencja „Miasto 2016 – Zarządzanie Miastem”
(Muzeum Śląskie w Katowicach).
W programie konferencji m.in. takie zagadnienia jak:
1) "Miasta przyjazne środowisku"
2) "Działania wobec miast na poziomie globalnym, europejskim i krajowym"
3) " Nowe idee dla miast - jak dobra urbanistyka sprawia że w miastach żyje
się lepiej"
4) "Jak lepiej zarządzać informacją we współczesnym mieście".

Dostojny jubileusz 90-lecia urodzin obchodziły w ostatnim czasie 2 mieszkanki naszej
gminy:
Pani Gertruda Obrusznik zam. w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
Pani Izabella Ulfik (była pracownica Domu Kultury) zam. w Strzelcach Opolskich.

