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INFORMATOR STRZELEC OPOLSKICH

Informacje o przetargach:
Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich znajduje siê og³oszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoci gminnej po³o¿onej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego, sk³adaj¹cej
siê z dzia³ek Nr Nr 1650/45 i 1656/3 z mapy 20 o ³¹cznej pow. 0,1421ha.
Cena wywo³awcza nieruchomoci wynosi 400.000 z³. (netto)
Przetarg odbêdzie siê dnia 30 padziernika 2009r. o godz. 10°° w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myliwca 1 (sala konferencyjna). Termin wniesienia wadium w wysokoci 40.000 z³ up³ywa 26
padziernika 2009r.
Pe³na treæ og³oszenia dostêpna jest równie¿ na stronie internetowej:
www.strzelceopolskie.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomociami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 077 4619908 lub 077 4619907.

***
Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich znajduje siê og³oszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzeda¿ zabudowanej nieruchomoci gminnej po³o¿onej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Mickiewicza 17-19, oznaczonej
dzia³kami Nr Nr 3719/2 i 3720/2 z mapy 17, o ³¹cznej pow. 0,3149 ha.
Cena wywo³awcza nieruchomoci wynosi 500.000 z³. (netto)
Przetarg odbêdzie siê dnia 29 padziernika 2009r. o godz. 10°° w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myliwca 1 (sala konferencyjna).
Termin wniesienia wadium w wysokoci 50.000 z³ up³ywa 23 padziernika
2009r.
Pe³na treæ og³oszenia wraz ze sprostowaniem og³oszenia dostêpna jest
równie¿ na stronie internetowej: www.strzelceopolskie.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomociami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 077 4619908 lub 077 4619907.

GMINNY ZARZ¥D MIENIA KOMUNALNEGO
w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2
OG£ASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 39
na czas okrelony
Przedmiotem przetargu jest lokal u¿ytkowy o ³¹cznej powierzchni 54,26
m2 po³o¿ony przy ul. Krakowskiej 39 w Strzelcach Opolskich, sk³adaj¹cy siê z czterech pomieszczeñ. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê
wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹.
Stawka czynszu wywo³awczego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej wynosi 12,00 z³ + 22% VAT.
Przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoci 600,00 z³ na konto GZMK nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w
Banku Spó³dzielczym w Lenicy Oddzia³ w Strzelcach Opolskich najpóniej do dnia 12 padziernika 2009 r.
Wadium przepada na rzecz Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w
razie uchylenia siê osoby wygrywaj¹cej przetarg od zawarcia umowy najmu.
W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Przewidywany okres zawarcia umowy  12 miesiêcy, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia umowy na kolejny okres, w przypadku odst¹pienia od remontu
modernizacyjnego budynku.
Wadium wniesione przez pozosta³ych uczestników przetargu podlega
zwrotowi.
Lokal zostanie udostêpniony do ogl¹dania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Zarz¹dem Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich tel. 077 461 99 11.
Przetarg odbêdzie siê 14 padziernika 2009 r. o godz. 1100 w Urzêdzie
Miejskim pl. Myliwca 1, sala USC (parter).
Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest okazanie dowodu wp³aty
wadium.
Pe³na treæ og³oszenia dostêpna jest równie¿ na stronie internetowej:
www.gzmk.strzelceopolskie.pl
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki
Mieszkaniowej Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach
Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. /077/ 461 99 06.

Trwa budowa ogólnomiejskiej

Realizacja ulicy ogólnomiejskiej, ³¹cz¹cej ulicê Bursztynow¹
z ulic¹ Kazimierza Wielkiego na
Osiedlu Piastów l¹skich przebiega zgodnie z harmonogramem.
Do tej pory wykonane zosta³y:
s³upy owietleniowe wraz z okablowaniem, 80% chodników, kanalizacja
deszczowa i podbudowa dolna jezdni. Obecnie budowane s¹ parkingi.
Na budowê tej 660 metrowej drogi
gminnej Urz¹d Miejski uzyska³ dofinansowanie w ramach Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Dotacja z programu tzw. schetynówek pokryje po³owê ca³kowitych
kosztów, które wynosz¹ 1.340.000
z³otych.
Wykonawc¹ jest Zak³ad Budowy
Dróg z Boronowa. Prace nadzorowane s¹ przez pracowników referatu
Inwestycyjno-Technicznego strzeleckiego magistratu. Jak zapewnia kierownik referatu Zbigniew Janiec  roboty przebiegaj¹ zgodnie z wyzna-

czonym harmonogramem. Budowa
ulicy ma siê zakoñczyæ do 30 listopada bie¿¹cego roku.
Ulica bêdzie mia³a strategiczne
znaczenie dla udostêpnienia nowych

Rozmowy o Europie
Burmistrz
Tadeusz Goc
uczestniczy³ w
Gliwicach w spotkaniu z cyklu 10
rozmów o Europie, z okazji 5lecia przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej oraz
10-lecia istnienia
Centrum Europejskiego Domu
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.
Do udzia³u w
spotkaniach ka¿dorazowo zapraszana jest jedna z osobistoci polskiego i niemieckiego, a tak¿e europejskiego wiata polityki, nauki i mediów.
Gociem spotkania w dniu 18
wrzenia by³ prof. dr Hans Gert
Pöttering, by³y Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, pose³ do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. Arcybiskup Alfons Nossol i opolski Marsza³ek Józef Szebesta.
Tematem spotkañ jest Europa,

Unia Europejska i jej mieszkañcy, polityka europejska, gospodarka, kultura, a tak¿e o fascynacja Europ¹ i ide¹
Wspólnej Europy. Nie bez znaczenia
podczas spotkania s¹ tematy dotykaj¹ce najbardziej aktualnych zagadnieñ
i wyzwañ politycznych, spo³ecznych
i gospodarczych, a w tym spraw dotycz¹cych miejsca i roli Polski oraz
Niemiec w UE oraz stosunków polsko-niemieckich w ramach cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich
og³asza konkurs ofert na opiekuna
M³odzie¿owej Grupy Wolontariuszy RCS
w wymiarze 6 godz. tygodniowo

Kwalifikacje:
* Wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne
* Co najmniej 2 letnie dowiadczenie w pracy z m³odzie¿¹
* Dyspozycyjnoæ, kreatywnoæ
Informacje dodatkowe:
Oferty z propozycj¹ pracy z m³odzie¿¹ nale¿y sk³adaæ w terminie do 30
wrzenia 2009 r. w Urzêdzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, kancelaria
(pok. nr 1) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem Wolontariat RCS.
Informacje tel. 077 404 93 36

terenów pod budownictwo jednorodzinne na obszarach nale¿¹cych do
by³ej stadniny, na po³udnie od Osiedla
Piastów l¹skich.
hc

Przetarg
na budowê
basenu
Gmina Strzelce Opolskie w dniu
3 wrzenia ponownie rozpoczê³a procedurê wyboru wykonawcy budowy
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu.
Wczeniej Burmistrz podj¹³ decyzjê
o uniewa¿nieniu pierwszego postêpowania. Wykonawca, który zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê, nie przed³u¿y³
terminu zwi¹zania ofert¹. Druga z najkorzystniejszych ofert by³a, niestety, zbyt wysoka.
Obecne postêpowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. W pierwszej kolejnoci Burmistrz wyznaczy³ termin na sk³adanie wniosków o dopuszczenie do
udzia³u w postêpowaniu. W wyznaczonym terminie chêæ budowy Centrum wyrazi³o piêæ podmiotów, które
w dniu 22 wrzenia zosta³y zaproszone do z³o¿enia ofert cenowych.
Termin sk³adania ofert zosta³ wyznaczony na 8 padziernika.
Nowym elementem w przetargu
bêdzie dogrywka, czyli aukcja za porednictwem internetu, gdzie oferenci, walcz¹c o wygranie przetargu, bêd¹
mogli proponowaæ ni¿sze ceny.
Wybór oferty najkorzystniejszej
oraz podpisanie umowy planuje siê
do koñca padziernika b.r.
jg

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Informacja

Og³oszony na dzieñ 4.09.2009r. i przeprowadzony w Urzêdzie Miejskim
w Strzelcach Opolskich, I pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
niezabudowanej nieruchomoci obejmuj¹cej dzia³ki NrNr 1829/4, 1830/2 z
mapy 8 o ³¹cznej pow. 0,0464 ha, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich przy
ul. D¹browskiego, dla której w S¹dzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
prowadzona jest ksiêga wieczysta Nr Kw 41535, zosta³ zamkniêty bez
wybrania z którejkolwiek z ofert.
Cena wywo³awcza do przetargu zosta³a ustalona na kwotê 300.000 z³.
Netto.
W wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu terminie zosta³y z³o¿one 3
oferty, 2 oferty zosta³y dopuszczone do czêci niejawnej.

Przypominamy przedsiêbiorcom,
¿e 30 wrzenia mija termin wnoszenia III raty op³at za korzystanie
z zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzewocii przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, niewp³acenie raty w terminie do 30 wrzenia skutkuje automatyczn¹ utrat¹
zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.

Informator redagowany przez Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich tel. 077 404 93 89 lub 57, e-mail: um@strzelceopolskie.pl

