Informacja z działalności burmistrza Prudnika za okres od
30 kwietnia do 28 maja 2020 roku. Z ważniejszych spraw należy
wymienić:
1. W sobotę na cmentarzu w Białej pożegnaliśmy Arnolda Hinderę,
który

należał do samorządowej rodziny powiatu prudnickiego.

Pracował w Urzędzie Miejskim w Białej, a później przez trzy
kadencję był burmistrzem tej gminy. W latach 1998-2002 był również
radnym rady powiatu. Cześ Jego pamięci.
2. W związku z przygotowaniem do wznowienia działalności żłobków
i przedszkoli na terenie Gminy Prudnik informuję, że w okresie od
11.05.2020r. do 22.05.2020r. placówki oświatowe we współpracy
z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Prudniku podjęły
następujące działania:
-

w

dniach

21.05.2020r.-22.05.2020r.

odbyły

się

badania

przesiewowe 116 nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Prudnik;
- dyrektorzy placówek oświatowych złożyli zapotrzebowanie na
płyny do dezynfekcji

podłóg i rąk

oraz na środki ochrony

indywidualnej dla pracowników szkół;
- zakupiono do placówek oświatowych 27 termometrów ;
- placówki zakupiły z własnych środków budżetowych niezbędne
środki ochrony osobistej dla pracowników;
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-

rozpoznano

potrzeby

rodziców

pracujących

sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3

w

zakresie

przez przedszkola

i oddziały żłobków;
- od 13 maja 2020r. wznowił działalność Niepubliczny Żłobek
„Bajka”.
Gotowość

do posłania dzieci do przedszkola

zadeklarowali

rodzice

(pracujący)

103

od 4.05.2020r.

przedszkolaków

19 dzieci żłobkowych: Publiczne Przedszkole

oraz

nr1- 20 dzieci,

Publiczne Przedszkole nr 3-7 dzieci, Publiczne Przedszkole nr 424 dzieci, Publiczne Przedszkole nr 6 -17 dzieci w przedszkolu oraz
9 –w oddziałach żłobkowych, Publiczne Przedszkole nr 7- 26 dzieci
w przedszkolu oraz 12 dzieci w oddziałach żłobkowych, , Publiczne
Przedszkole -Łąka Prudnicka- 5 dzieci,. Niektórzy rodzice nadal
posłanie dziecka do przedszkola uzależniają

od możliwości

pobierania zasiłku opiekuńczego z ZUS. Na zajęcia klas I-III rodzice
zadeklarowali 17 dzieci w szkołach miejskich. Rozpoczęły się zajęcia
rewalidacji indywidualnej. Uczniowie klas VIII deklarują udział
w konsultacjach.
26 maja 2020r. przedszkola i szkoły w Gminie Prudnik wznowiły
działalność. Do przedszkoli zgłosiło się 52 dzieci : w tym miejskich39 dzieci (Publiczne Przedszkole

nr1- 10 dzieci, Publiczne

Przedszkole nr 3- 4 dzieci, Publiczne Przedszkole nr 4- 16 dzieci,
Publiczne Przedszkole

nr 6-8

dzieci, Publiczne

Przedszkole

nr 7- 9 dzieci), oraz wiejskich-5 dzieci (Publiczne Przedszkole Łąka
Prudnicka)

do oddziałów żłobkowych- 9

dzieci: Publiczne
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Przedszkole nr 6- 5 dzieci, Publiczne Przedszkole nr 7-4 dzieci. Na
zajęcia rewalidacyjne w Publicznej
3

Szkole Podstawowej nr

w Prudniku zgłosiło się 9 uczniów. Natomiast na konsultacje- 23

uczniów klas VIII- PSP nr3-11 uczniów, ZSP Rudziczka-12 uczniów.
Natomiast w dniu 27 maja 2020r. do przedszkoli zgłosiło się
54 dzieci (Publiczne Przedszkole

nr1-12 dzieci, Publiczne

Przedszkole nr 3-4 dzieci, Publiczne Przedszkole nr4- 17 dzieci,
Publiczne Przedszkole

nr 6-8 dzieci, Publiczne Przedszkole

nr 7-9 dzieci, Publiczne Przedszkole - Łąka Prudnicka-4 dzieci).
Do szkół w dniu 27.05.2020 na konsultacje zgłosiło się 23 uczniów
( PSP nr3- 9 uczniów, ZSP Moszczanka-12 uczniów, ZSP-Szybowice1 uczeń, ZSP Rudziczka- 1 uczeń). Na zajęcia rewalidacyjne zgłosiło
się 3 uczniów (PSP nr3- 2 uczniów, PSP nr-2 uczniów). Na zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze

do

świetlicy

szkolnej

zgłosiło

się

2 uczniów
Do pracy w placówkach oświatowych w dniach 26.05.2020r.
i 27.05.2020r. przystąpiło 43 nauczycieli, w tym : 29 nauczycieli
wychowania

przedszkolnego,

4

nauczycieli

zintegrowanego oraz 10 nauczycieli przedmiotu

kształcenia
i pedagogiki

specjalnej (prowadzący zajęcia rewalidacji i konsultacje dla uczniów
klas VIII.)
Zanim została podjęta decyzja o uruchomieniu palcówek oświatowych
i

opiekuńczych

Gminy

Prudnik,

19

maja

postanowiłem

o przeprowadzeniu badań przesiewowych na obecność Covid-19 dla
nauczycieli,

nauczycieli

przedszkolnych,

opiekunów

oraz
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pracowników administracyjnych, którzy będą pracować z dziećmi po
uruchomieniu

placówek

oświatowych

.

Przebadanych

zostało

116 osób i 6 wyników budziło wątpliwości, stąd osoby te zostały
powtórnie przebadane testami genetycznymi. Pozostały personel
bezpiecznie sprawuje opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszej
gminy.
Przypomnę również, że wcześniej uruchomiliśmy ponownie:
- Bibliotekę Publiczną w Prudniku wraz z filiami,
- w ramach Muzeum Ziemi Prudnickiej otwarto Centrum Tradycji
Tkackich,
- Agencja Sportu i Promocji w Prudniku otworzyła Orlik w Parku
Miejskim, Boisko Sójka oraz korty tenisowe w Parku Miejskim.
Otwarte placówki i boiska dostosowaliśmy do

standardów

bezpieczeństwa.

3. 29 kwietnia Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa
poinformował mnie, że do województwa opolskiego trafi 8 mln
złotych na dofinansowanie zakupu specjalistycznych pojazdów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.
Jedną z tych jednostek jest nasza Ochotnicza Straż Pożarna
w Szybowicach, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Planowany koszt zakupu pojazdu ratowniczo

–

gaśniczego marki Renault wynosi 786 000 PLN. Dofinansowanie
wyniesie 755 000 PLN. Pozostałe brakujące 4% kwoty jednostka
zbiera za pomocą zbiórki internetowej.
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4. 7 maja podpisałem umowę z Wojewodą Opolskim Adrianem
Czubakiem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy
Legionów w Prudniku”, która będzie realizowana dzięki środkom
Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniesie 70
proc. Całej inwestycji czyli 916 287,57 zł. W jej ramach powstanie
nowa nawierzchnia ulicy oraz ścieżki rowerowe.
13 maja wraz z prezesem Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.
oraz starostą prudnickim Radosławem Roszkowskim podpisaliśmy
umowę dotacji gminy Prudnik dla PCM-u na zakup defibrylatora oraz
urządzenia do mechanicznej kompresji. Dziękuję mieszkańcom
Gminy Prudnik, bo to z ich podatków możliwa jest ta pomoc.
Dziękuję także Radzie Miejskiej, która jednogłośnie podjęła uchwałę
aby te pieniądze przekazać.
5. 15 maja W Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się oficjalne
podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup
nasion do obsiania łąki kwietnej”. Umowę wraz ze mną podpisał
Maciej Stefański Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki umowie Gmina
Prudnik pozyskała dofinansowanie na zakup nasion do obsiania łąki
kwietnej. Kwota dofinansowania stanowić będzie prawie 95% kwoty
realizowanego zadania. 19 maja nastąpił zasiew zakupionych nasion.
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6. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik na 2020 rok rozstrzygnięto
lub wszczęto następujące procedury przetargowe:
1).

Rozstrzygnięto

przetarg

na

zwiększenie

efektywności

energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku – remont
dachu. Umowę podpisano 18.05.2020 r. z Łukaszem Męcikiem,
prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą WIKPOL z Żarki
Letnisko. Kwota umowy 1 093 236,30 zł.
2). Rozstrzygnięto przetarg na modernizację dróg: Matejki, Kossaka,
Słowackiego. Umowę podpisano 21.05.2020 r. z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych PRÓSZKÓW sp. z o.o. z Folwarku. Kwoty umów:
- remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ulica Matejki w Prudniku
– 113 406,00 zł
-

remont

nawierzchni

ciągu

pieszo-jezdnego

ulica

Kossaka

w Prudniku - 119 605,20 zł
- remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ulica Słowackiego
w Prudniku – 111 684,00 zł.
3). Ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego
w Rudziczce. Otwarcie ofert odbyło się 19.05.2020 r. Trwa procedura
sprawdzania ofert.
4).

Ogłoszono

przetarg

na

udzielenie

i

obsługę

kredytu

długoterminowego. Otwarcie ofert odbędzie się 17.06.2020 r.
5). Ogłoszono przetarg na rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Domu
Kultury w Szybowicach. Otwarcie ofert odbędzie się 4.06.2020 r.
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7. Chciałbym przedstawić, jak w tych trudnych epidemicznych
czasach pracował Urząd Miejski w Prudniku. Otóż przy zastosowaniu
szczególnego reżimu bezpieczeństwa nie było ani jednego dnia,
w którym nie podjęte byłyby sprawy naszych mieszkańców nie tylko
drogą elektroniczną, ale też w bezpośrednim bezpiecznym kontakcie.
W okresie ostatnich 3 miesięcy wpłynęło i załatwiliśmy 1597 spraw,
które złożyli nasi mieszkańcy, instytucje i kontrahenci.
Jako jeden z nielicznych Urzędów wykonywaliśmy zadania związane
z ewidencją ludności, dowodami osobistymi oraz sprawami stanu
cywilnego. I tak:
wydaliśmy 124 zaświadczenia z ewidencji ludności
wymeldowania z pobytu stałego poza gminę - 31
zameldowania na pobyt stały – 85
zgłoszenia pobytu czasowego - 25
udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL –
73
nadane numery PESEL na podstawie odrębnych przepisów – 30
złożone wnioski o wydanie dowodu osobistego – 212
liczba wydanych dowodów osobistych – 246
liczba unieważnionych dowodów osobistych – 333
zaświadczenia o utracie dowodu osobistego/zniszczenie - 22
Udostępnienie danych z dokumentacji dowodowej i rejestru dowodów
osobistych – 9
usuwanie niezgodności w miesiącu: marcu 295, kwietniu 141,.
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Przyjęliśmy 33 wnioski o wydanie Opolskiej Karty rodziny i Seniora
i 11 wniosków Karty Dużej Rodziny.
Sprawy dotyczące spisu wyborców – 132
Zaświadczenia o prawie do głosowania - 3
Sprawy dotyczące prowadzenia i obsługa rejestru wyborców – 69
Prudnickie USC podjęło 1996 spraw w tym:
- rejestracja typowa i nietypowa akty urodzenia, małżeństwa
i zgonu: 81,
- sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia: 16,
- wydawanie odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych:
618,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i przyjmowanie oświadczeń:
10,
- sporządzanie wzmianek dodatkowych: 99,
- zamieszczanie przypisków pod aktem: 282,
- migracja aktów: 886,
- wydawanie decyzji o zmianie nazwiska: 4.
Należy stwierdzić, że w stosunku do okresów wcześniejszych spraw,
które wpłynęły do Wydziału Spraw Obywatelskich i USC było
o około 50% mniej .
Jak można zauważyć bez specjalnych problemów prowadzone są
inwestycje miejskie. Udało się przeprowadzić szereg przetargów,
a wykonawcy rozpoczęli i kontynuują zlecone im prace. Przy
zachowaniu środków bezpieczeństwa, pracownicy Urzędu nadzorują
wykonywane zadania oraz uczestniczą w czynnościach, które
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związane są z prowadzonymi postępowaniami. Nie wystąpiły
opóźnienia

w czynnościach wykonywanych przez Urząd Miejski

w Prudniku.
W trakcie realizacji są następujące zadania rzeczowe, które zostały
zlecone w okresie ostatnich 3 miesięcy:
-

zwiększenie

efektywności

energetycznej

budynku

Urzędu

Miejskiego w Prudniku – remont dachu.
- modernizacja dróg: Matejki, Kossaka, Słowackiego.
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul.
Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku.
-

zwiększenie

efektywności

energetycznej

budynku

Urzędu

Miejskiego w Prudniku – wymiana stolarki okiennej.
- remonty dróg gminnych.
- kontynuowana jest przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku
hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP,
przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
8. Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
w Prudniku oraz uczniowie szkoły podjęli we wrześniu 2019r.
wyzwanie biorąc udział w ogólnopolskim konkursie #OSE Wyzwanie
organizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz
Ministerstwo Cyfryzacji. Do udziału zgłosiło się 1606 szkół z całej
Polski. Szkoła Podstawowa nr 4 została laureatem konkursu. Jest
jedyną w powiecie prudnickim i 1 z 19

w województwie opolskim.

9

4 maja 2020r. szkoła otrzymała NAGRODĘ: mobilną pracownię
multimedialną. Wartość projektu ok 56 000 zł.
Szkole, w ramach pakietu nagród, zagwarantowany został również
dostęp

do

bezpiecznego,

szybkiego

i

bezpłatnego

Internetu,

a uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej mLegitymacji szkolnej na
smartfony. Zadania konkursowe wymagały przygotowania i wysłania
plakatu „Smart Szkoła”. By zwiększyć swoje szanse na wygraną
szkoła zorganizowała i zgłosiła inicjatywy w ramach Europejskiego
Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) oraz zgłosiła nauczyciela do
#OSEHero.
#Code Week 2019, to społeczna inicjatywa, w ramach której
europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych
wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja co roku

organizowana jest na terenie Europy i dedykowana wszystkim, którzy
chcą rozpocząć przygodę z programowaniem. Europejski Tydzień
Kodowania od 5 do 20 października 2019r. trwał … dwa tygodnie Po
weryfikacji przez ambasadora CodeWeek inicjatywy nauczycieli
naszej szkoły i uczniów znalazły się na europejskiej mapie wydarzeń.
9. Na ostatniej sesji informowałem Państwa o podjętych decyzjach
związanych z udzieloną pomocą przedsiębiorcom w związku
z umorzeniem należności cywilnoprawnych – czynszów za najem lub
dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik.
Na dzień wczorajszy umorzono ponad 60 000 zł, a wniosków
o umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych
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prowadzących

działalność

gospodarczą

wpłynęło

do

Urzędu

Miejskiego 30 , a od osób prawnych 14. Skalę umorzeń poznamy po
rozpatrzeniu wniosków i ostatecznej mojej decyzji jako organu
podatkowego co do wysokości umorzenia. Na bieżąco staram się
analizować

sytuacje

finansową

gminy

i

porównując

okres

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku do analogicznego okresu w
roku bieżącym

zauważalny jest spadek dochodów gminy

o

1 242 276,27zł.
10. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego , który
przypada

na

dzień

pierwszych

wyborów

samorządowych.

Głosowanie z 27 maja 1990 roku zapoczątkowało kluczową reformę
funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji
władzy publicznej. To wtedy dokonało się wyodrębnienie nowych
wspólnot samorządowych, którym przekazano kompetencje do
realizacji zadań ważnych dla społeczności lokalnych. Planowaliśmy
uroczyste obchody tego dnia, jednak pandemia koronawirusa
pokrzyżowała nasze plany. Pozostaje złożyć wszystkim byłym
i

obecnym

samorządowcom

oraz

pracownikom

jednostek

samorządowych dalszego zapału, zaangażowania, kreatywności oraz
satysfakcji z wykonywanej pracy. Oby Wasze decyzje zawsze były
słuszne. Jednocześnie dziękuję za wszelki trud i poświęcenie, jaki
ponosicie na rzecz społeczności lokalnej.
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11. Choć czas pandemii nie sprzyja uroczystościom, uczestniczyłem
w upamiętnieniu:
- 2 maja symbolicznie w imieniu mieszkańców gminy Prudnik
złożyłem kwiaty pod pomnikiem w Moszczance. Moszczanka od
kilku lat jest centralnym miejscem obchodów Święta Flagi
w województwie. Tego dnia odbyła się także msza za Ojczyznę,
w której ze względu na ograniczenia epidemiczne wzięli udział tylko
samorządowcy i pracownicy jednostek samorządowych.
- 3 maja z okazji uchwalenia konstytucji „3 maja” wraz ze starostą
prudnickim Radosławem Roszkowskim oraz przewodniczącą Rady
Miejskiej w Prudniku Alicją Isalską złożyłem wiązankę kwiatów pod
pomnikiem na pl. Wolności.
- 18 maja z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II wraz ze
Starostą powiatu prudnickiego Radosławem Roszkowskim złożyłem
kwiaty pod pomnikiem Papieża i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12. Ciągle mamy do czynienia z gestami solidarności i pomocy, którą
niosą

przedsiębiorcy naszego miasta i współpracujące z nami

instytucja. I tak:
- gmina Prudnik otrzymała przyłbice ochronne, który były przekazane
przez: Pana Rafała Szydłowskiego, firmę Diversa, Pana

Janusza

Fedora, Prezesa klubu UKS Hetman NYSA. Przyłbice zostały
przekazane do placówek oświatowych.
- Fabryka mebli Steinpol Central Services SP. z o.o. przekazała
14 tysięcy jednorazowych maseczek uszytych przez pracowników.
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Przekazaliśmy je do Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Domu
Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz
Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
- Henniges Automotive Prudnik przekazał 2000 maseczek uszytych
przez swoich pracowników, które zostały przekazane Komendzie
Powiatowej Policji w Prudniku.
- podziękowania również dla Biura Regionalnego Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych w Opolu za wsparcie gminy Prudnik
w walce z koronawirusem. TUW Opole przekazał gminie Prudnik
dotację w wysokości 4 tysięcy złotych
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom za
okazane serce i pomoc, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.
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