Informacja Burmistrza Prudnika za okres od 28 lutego do 30 kwietnia
2020 roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. Informację chciałbym poświęcić przede wszystkim

działaniom, jakie były

i są

podejmowana w związku z epidemią COVID – 19 na terenie Gminy Prudnik. Decyzje władz
centralnych w okresie pandemii zobowiązały mnie do wprowadzenia szeregu adekwatnych
ograniczeń mających na celu działania prewencyjne dla

zminimalizowania możliwości

wystąpienia zachorowań na terenie Gminy Prudnik.
I tak w zakresie funkcjonowania :
Urząd Miejski:
11 marca podjąłem decyzję o ograniczonym dostępie petentów do niektórych usług
związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Prudniku.16 marca w związku
z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemicznego na terenie całego kraju
Urząd Miejski rozpoczął pracę w trybie wewnętrznym. Petenci oprócz usług świadczonych
telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i poprzez skrzynkę
podawczą e-puap, mogli skorzystać z bezpiecznej, wydzielonej strefy, w której znalazły się
wszelkie druki oraz formularze. Korespondencja trafiała do specjalnej urny, która była
opróżniana kilka razy dziennie. Osobiście przez ten czas można było załatwić jedynie sprawy
związane ze zgłoszeniem zgonu i urodzenia. Obsługa petentów odbywała się w Urzędzie
Stanu Cywilnego w budynku ratusza. Pracownicy Urzędu pracowali naprzemiennie w sposób
zdalny z domu i w Urzędzie.
Od 27 kwietnia zdecydowałem o rozszerzeniu bezpiecznej strefy w Urzędzie Miejskim.
Otwarty został punkt obsługi interesanta oraz na parter przeniesione zostały usługi związane
z ewidencją ludności. Urząd został w części udostępniony dla petentów.
Urząd przez cały czas pracował normalnie, nie zamknęliśmy się całkowicie na interesantów,
a z chwilą gdy Rząd łagodzi ograniczenia , zwiększamy dostęp do usług świadczonych przez
Urząd. W trybie pracy zdalnej na obecną chwilę pracuje kilak osób.
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania:
Decyzją Prezesa Rady Ministrów szkoły, przedszkola i żłobki zostały zamknięte od 12 marca.
W szkołach na terenie gminy odbywa się nauczanie zdalne za pomocą platform
e-learningowych. Zdając sobie sprawę, że wiele dzieci może mieć utrudniony dostęp do
komputera rozpoczęliśmy akcję „Wesprzyj proces e-nauki”, w którym zachęcaliśmy do
przekazywania niepotrzebnego komputera, laptopa lub tabletu dla uczniów, którzy go nie
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posiadają. Dzięki akcji kilkunastu uczniów pozbawionych komputerów mogło rozpocząć
e-learning.
2 kwietnia Gmina Prudnik złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie,
będącego operatorem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wniosek
o udzielenie dotacji w kwocie 78 400, 00 zł na realizacje projektu pn „Zakup sprzętu
komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów sześciu szkół w Gminie Prudnik”.
W dniu 8 kwietnia na liście projektów, które otrzymały wnioskowane dofinansowanie
znalazła się Gmina Prudnik co pozwoliło nam na zakup 32 laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem, które natychmiast po ich zakupie zostały przekazane do sześciu szkół
podstawowych naszych szkół i użyczone zostały - celem wsparcia realizowanego przez
szkoły zdalnego nauczania - zdiagnozowanej grupie 32 dzieci, która z braku niezbędnego
sprzętu wykluczona jest z prowadzonych przez szkoły zajęć zdalnych.
Całkowity koszty zakupu 32 szt. laptopów wraz oprogramowaniem wyniósł 93.000,00 zł co
oznacza, iż otrzymana dotacja w 85-ciu procentach pokryje koszt zakupu sprzętu.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przypomnę, że z dniem 1 marca powołałem na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej panią Ewę Pawlinów.
Od 16 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku ograniczył bezpośrednie kontakty
z petentami. Nie oznaczało to jednak mniejszej ilości pracy. Wyzwania związane z pandemią
spowodowały, że wysiłki dyrekcji oraz pracowników podwoiły się. OPS uruchomił specjalny
numer telefonu, dla tych, którzy potrzebują pomocy w zakupach lub dostarczaniu leków.
Ośrodek Pomocy Społecznej w tym szczególnym okresie zrealizował:
 podpisana została umowa z Bankiem Żywności i w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa wydano 250 paczek żywnościowych dla osób w podeszłym
wieku, niepełnosprawnością i rodzin dysfunkcyjnych
 w ramach współpracy z ROPS i zawartego porozumienia w ramach projektu „niesami-dzielni” objęto pomocą 40 osób spełniających wymagane kryteria którym przez
7 dni w tygodniu dowożony jest ciepły posiłek od kwietnia do czerwca 2020r.
W chwili obecnej podpisana została umowa z drugą firmą która będzie dostarczać
kolejne 40 posiłków potrzebującym od maja do czerwca. Łącznie będzie to 80
posiłków miesięcznie dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 w ramach projektu „nie- sami-dzielni” na teren Gminy Prudnik do dyspozycji OPS
zatrudnionych zostało 4 kurierów społecznych którzy robią zakupy osobom starszym,
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dostarczają leki, czy pomagają w drobnych naprawach osobom , które się o taką
pomoc zwrócą, dostarczają również obiady z DPS I ŚDS,
 ośrodek pozostaje w dyspozycji klientów od początku sytuacji Cowid-19, kontakt jest
ograniczony ale jest wyznaczone jedno stanowisko do osobistego kontaktu.
 w pierwszej kolejności świadczona jest pomoc osobom samotnym, niepełnosprawnym
 w ramach przeprowadzonej zbiórki żywności wydano 10 paczek żywnościowych dla
osób będących w kwarantannie, które zgłosiły taka potrzebę i nie były w stanie
zorganizować sobie w danej chwili innej pomocy.
 w pierwszej fazie koronawirusa opiekunki z działu usług opiekuńczych świadczyły
pomoc osobom, które nie miały przyznanych usług ale była konieczność niesienia
doraźnej pomocy ( pomoc w zakupach, wykup leków, opłaty itp.)
 z powodu epidemii ośrodek zmuszony był przeorganizować pracę aby dotrzeć do
wszystkich potrzebujących, pracownicy pozostają w kontakcie telefonicznym ze
swoimi podopiecznymi podejmują również interwencje kiedy zachodzi taka potrzeba.
 złożono wniosek do programu 75+ który wspomaga wydatki gminy na świadczenie
usług opiekuńczych
 złożono

również

wniosek

do

Ministerstwa

na

realizację

program

opieki

wytchnieniowej.
 Rozpoczęliśmy działania przygotowawcze do Projektu „rodzinne więzi”.
W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom OPS i dyrekcji za
poświęcenie, empatię, determinację w działaniu i dbałość o drugiego człowieka w tym
trudnym czasie.
Od 12 marca zamknięte dla odwiedzających zostały: Prudnicki Ośrodek Kultury,
Kompleks Sportowy Sójka, Kino Diana, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum
Ziemi Prudnickiej oraz wszelkie inne obiekty sportowe i hale na terenie gminy Prudnik.
W związku z pracą wewnętrzną wiele jednostek uruchomiło Wydarzenia Online oraz
rozpoczęło długo odkładane remonty i inwentaryzacje.
Prudnicki Ośrodek Kultury:
POK za pośrednictwem swojej strony internetowej, Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera
Informacyjnego, portalu Youtube oraz Facebook publikuje w częściach wirtualny spacer po
swojej siedzibie oraz relacje z ubiegłorocznych imprez. W budynku przy ulicy Kościuszki 1A
oraz w Wiejskich Domach Kultury odbyły się także inwentaryzacje mienia ruchomego.
25 marca podjąłem decyzję o odwołaniu wszystkich imprez gminnych do końca czerwca,
wraz z Dniami Prudnika, które wypadają w lipcu, ale logistyczne przygotowania trwają na
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kilka miesięcy przed faktycznym terminem imprezy. Była to decyzja trudna, ale potrzebne, bo
chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Liczę, że część wydarzeń będzie mogła się odbyć
w innej formie pod koniec sezonu wakacyjnego lub na początku jesieni.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:
W Bibliotece Publicznej korzystając z przymusowej przerwy przeprowadzono spis
inwentarzowy.

Pracownicy

biblioteki

włączyli

się

także

w

Wydarzenia

Online

przeprowadzając wykłady oraz warsztaty, które można było zobaczyć na portalu YouTube
oraz Facebook.
Muzeum Ziemi Prudnickiej:
Muzeum Ziemi Prudnickiej rozpoczęło cykl wykładów i krótkich filmów związanych
z historią miasta oraz eksponatami znajdującymi się w MZP. Cykl nazywa się Muzeum
Podręczne i jest publikowany na portalu YouTube oraz Facebooku,
Agencja Sportu i Promocji:
Agencja Sportu i Promocji włączyła się w Wydarzenia Online przez cały tydzień
organizowała zajęcia online z profesjonalnymi instruktorami fitness. Zbędne kalorie możemy
spalać w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 10, natomiast we wtorek i czwartek
o godzinie 18. Oprócz tego Agencja Sportu i Promocji w Prudniku wykonała szereg
remontów i prac porządkowych na swoich obiektach, m.in.:
- napowietrzanie płyty boiska, dosiew trawy, montaż krzesełek, wymiana i malowanie ławek
na stadionie przy ul. Kolejowej
- wymiana piasku w piaskownicach, wymiana nawierzchni z maczki ceglanej w Parku
Miejskim
- pracę porządkowe, usunięcie spróchniałej konstrukcji tyrolki, usuwanie kretowisk, prace
pielęgnacyjne przy trawnikach na kąpielisku miejskim przy ul. Zwycięstwa
- wymiany złoży filtracyjnych, czyszczenie niecki basenu, malowanie korytarzy
w kompleksie sportowym Sójka
W okresie pandemii Gmina Prudnik wraz z innymi gminami powiatu
prudnickiego i Starostwem Powiatowym w Prudniku podjęła wspólną decyzję o dostarczaniu
ciepłych posiłków dla służb, które wobec zamknięcia granic zostały wydelegowane do
pilnowaniach przejść granicznych.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o uruchomiona została specjalna platforma
informacyjna na stronie www.prudnik.pl. Znalazły się na niej wszelkie informacje związane
z pandemią. Uznałem również , że do odwołania należy zawiesić działanie Strefy Płatnego
Parkowania.
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20 marca w związku z przywróconą kontrolą na granicach RP w Prudniku wylądował
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, który
wizytował przejścia graniczne na terenie województwa opolskiego.
Już 24 marca po dwóch tygodniach przygotowań opublikowany został Program wsparcia dla
przedsiębiorców gminy Prudnik, który jest adresowany do tych, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa.
Zarządzeniem Nr 94/2020 z 30 marca z zastosowaniem jego postanowień począwszy od
czynszu za marzec - dokonałem korekty minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe
stanowiące własność Gminy Prudnik.
Podmioty, które w związku z epidemią zostały zobowiązane do ograniczenia
funkcjonowania (np. zamknięcie restauracji, zakładów kosmetycznych itp.) ubiegają się
o 99% zniżkę stawki czynszu za 1 m² powierzchni lokalu. W pozostałych przypadkach
stosowane są kolejne ulgi, które

dotyczą przedsiębiorców, których przychody uległy

zmniejszeniu odpowiednio w przedziałach o 20%, 21-50% i powyżej 50%.
Efekty przyjętego programu na dzisiaj to:
- 35 wniosków na podstawie których udzielono najemcom lokali komunalnych pomocy na
kwotę 27 484 zł.
- 15 wniosków związanych z podatkami w tym 13 o ich umorzenie, a 2 o odroczenie
płatności.
W programie dzisiejszej sesji znajduje się kolejny zapowiadany projekt uchwały, który
adresowany jest do przedsiębiorców, który moim zdaniem stwarza

perspektywę

dochodzenia do normalności.
Bez zakłóceń działają

służby utrzymujące czystość i porządek w gminie. Do

dodatkowych obowiązków od 9 kwietnia Spółce ZUK doszłą

cykliczna dezynfekcja ulic

i miejsc publicznych na terenie miasta. Pierwsza dezynfekcja miała miejsce 10 kwietnia
między godzinami 5:00-8:00. Zdezynfekowane zostały m.in.: ławki, przystanki komunikacji
miejskiej, ulice oraz główne trakty piesze. Dezynfekcje przeprowadzane są w każdy wtorek
i piątek między godzinami 4:00 a 7:00 przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych
przy wsparciu sprzętowym Nadleśnictwa Prudnik. Bez zakłóceń, ale w dużym reżimie
bezpieczeństwa pracuje Zakład Energetyki Cieplnej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Od 8 kwietnia rozpoczęliśmy program „Maseczka ochronna dla mieszkańców”
w ramach, którego zleciłem prudnickim firmom wykonanie ponad 20 000 tysięcy
bawełnianych maseczek wielorazowego użytku. Dwie maseczki i specjalna ulotka, która
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wyjaśniała sposób dezynfekcji maski oraz bezpieczny sposób jej używania tworzyły pakiety,
które były sukcesywnie pakowane i roznoszone po terenie gminy Prudnik.
Pakowaniem części pakietów zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Prudniku.
W dostarczanie zaangażowani byli pracownicy Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, Zakładu Usług Komunalnych, Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz
przedstawiciele zarządców wspólnot. 12 kwietnia program „Maseczka ochronna dla
mieszkańców” został rozszerzony. Podjąłem decyzję o wykonaniu 3 000 sztuk maseczek dla
dzieci w wieku od 4 do 13 lat. W jej dostarczanie do mieszkańców zaangażowani byli
pracownicy Urzędu Miejskiego w Prudniku, Agencji Sportu i Promocji oraz prudniccy
policjanci.
Chciałbym podziękować każdemu, kto był zaangażowany na każdym etapie w powodzenie tej
akcji.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie a wyjątkowa sytuacja, która nas spotyka
wielokrotnie przywraca wiarę w ludzi i ich dobre serca. Gmina Prudnik otrzymuje również
wsparcie od osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Chciałem z tego
miejsca podziękować szczególnie:
- zarządowi i pracownikom Furniki za przekazanie kilku tysięcy sztuk maseczek ochronnych
- zarządowi i pracownikom fabryki mebli Steinpol za wykonanie i przekazanie gminie kilku
tysięcy maseczek ochronnych
- dyrekcji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Opolu za przekazanie środków
finansowych na konto gminy, który zostały wykorzystane na zakup środków dezynfekcyjnych
- Dawidowi Zapale za przekazanie przyłbic ochronnych
- Rafałowi Szydłowskiemu za przekazanie przyłbic ochronnych
- Klubowi Strzeleckiemu Hetman z Nysy za przekazanie przyłbic ochronnych
- zarządowi i pracownikom Diversy za przekazanie przyłbic ochronnych
Z przekazanych darów tylko niezbędne minimum zostaje wykorzystane dla służb
komunalnych resztą podzieliliśmy się z:
- Prudnickim Centrum Medycznym
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Domem Pomocy Społecznej
- Komendą Powiatową Policji w Prudniku
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
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2. 20 kwietnia otrzymałem odpowiedź na mój wniosek od spółki PKP S.A. w sprawie
remontu dworca kolejowego w Prudniku. Prudnicki dworzec kolejowy został wpisany na listę
zadań inwestycyjnych PKP S.A. rekomendowanych do wykonania w latach 2021-2027. Taka
decyzja spółki podyktowana jest planowaną modernizacją linii kolejowej nr 137 KatowiceLegnica. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi. PKP
S.A. przedstawi planowany zakres przedsięwzięcia, w tym z różne warianty jego realizacji
i zakładany terminarz prac. Do udziału w konsultacjach zostaną zaproszeni przedstawiciele
różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta, co stworzy szansę na wymianę
pomysłów i dyskusji o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca.
3. 24 kwietnia zakończył się pierwszy etap dostosowywania ciągów pieszych na terenie
miasta Prudnik do potrzeb osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących. W
ramach remontów przebudowano przejścia dla pieszych na Placu Wolności (w dwóch
miejscach), na ul. Szpitalnej oraz Piastowskiej (przy Urzędzie Skarbowym). Chodniki
z krawężnikami obniżono do poziomu asfaltu jezdni, a dojścia wyposażono w wypustki, które
ostrzegają niewidomych i niedowidzących o przejściu. W niektórych miejscach
przeprowadzone zostaną jeszcze prace wykończeniowe. Działania te stały się pozytywnym
przykładem, gdyż w nasze ślady poszła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
która rozpoczęła podobne prace na przejściach dla pieszych na ulicy Batorego.
4. 8 kwietnia Gmina Prudnik złożyła do biura Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej
Ziemi” w Kietrzu wniosek pn „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej”,
który ubiegać będzie się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy złożonego projektu przewiduje dofinansowanie zakup do nowobudowanego
Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej wyposażenia w postaci:

telewizora,

projektora, zestawu kina domowego, ekranu, laptopa, stołów i krzeseł (oraz wózków do
transportu i składowania tak krzeseł jak i stołów).
Ponadto w ramach projektu zaplanowano również zakup niezbędnego sprzętu do
funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury w postaci: komputera stacjonarnego wraz
z urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarka, kopiarka i skaner), ekspresu do kawy oraz pralki.
Projekt o całkowitej wartości brutto 60 561,38 zł ubiega się o maksymalne dofinansowanie
określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich określone na poziomie 63,63 %
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wartości kosztów kwalifikowalnych projektu co w przypadku niniejszego projektu oznacza
kwotę 38 535,00 zł.
Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu
spodziewać należy się w okresie ok. 6 miesięcy.
5. W dniu 15 kwietnia 2020 r. zatwierdzona została ostateczna listę zadań powiatowych
i gminnych rekomendowanych do dofinansowania w województwie opolskim w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.
Informuję, że wniosek Gminy Prudnik pn „Przebudowa ulicy Legionów w Prudniku” uzyskał
w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie jego realizacji
w kwocie 916 287,57 zł co przy całkowitej wartości kosztorysowej projektu wynoszącej
1 308 982,24 zł oznacza wysoki bo 70-cio procentowy poziom jego dofinansowania.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje przebudowę ulicy Legionów w zakresie obejmującym
wykonanie:
 2 800 m2 nowych nawierzchni,
 686 m2 chodników,
 939 m2 ścieżki pieszo-rowerowej
 29 szt. oznakowania pionowego
 63 m3 oznakowania poziomego
 oraz kanalizacji deszczowej.
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1 308 982,24 zł. Zgodnie z założeniami
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i zamierzeniami Gminy Prudnik zadanie to
zrealizowane zostanie w bieżącym roku.
Niniejsze zadanie jest kolejnym zadaniem na którego realizację Gmina Prudnik skutecznie
pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych; w ramach edycji 2019 z Funduszu
Gmina pozyskała środki na budowę czterech dróg ulic: Azaliowej, Dębowej, Kalinowej
i Jaśminowej a w roku bieżącym planowane jest złożenie kolejnego wniosku dotyczącego tym
razem gruntownej przebudowy ul. Chrobrego w ramach planowanego naboru projektów na
rok 2021.
6. Informuję, że na wniosek Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego postanowiłem
podjąć decyzję o wsparciu prudnickiego szpitala. W porozumieniu z Zarządem Spółki
ustaliłem, że istotnym na dzień dzisiejszy zadaniem Spółki jest zwiększenia bezpieczeństwa
ratowników przy monitorowaniu pacjentów z podejrzeniem COVID – 19 , a tym samym
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pacjentów, którym udzielana jest pomoc przez ratownictwo medyczne. Te kryteria spełnia
defibrylator urządzenie z funkcją mierzenia ciśnienia, pomiaru saturacji oraz kapnometrii.
Biorąc powyższe pod uwagę

postanowiłem przychylić się do wniosku Zarządu PCM

i przedstawić Radzie projekt zmiany budżetu zakładający udzielenie dotacji celowej na
zakup defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznej kompresji w kwocie 130 875,10 zł.
7. W związku z art. 91 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
negatywnie zaopiniowałem przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego", z uwagi na nierealne
do osiągnięcia wielkości redukcji emisji PM 10, PM 2,5, B(a)P wskazane w Programie
i związany z tym koszt jego realizacji przekraczający możliwości finansowe Gminy Prudnik.
Moim zdaniem projekt programu choć z punktu widzenia ekologicznego i społecznego jest
jak najbardziej uzasadniony, jednak brak jest w nim realizmu w tym przede wszystkim
możliwości jego sfinansowania. Uważam, że program w niewystarczającym stopniu
uwzględnia kwestie suszy hydrologicznej oraz jej wpływu na emisje pyłów. Do podobnej
erozji dochodzi na terenach leśnych na których w ostatnich latach dokonano wycinki
drzewostanu np. z uwagi na działalność kornika. Trudno nie odnieść wrażenia, że zanim
program został uchwalony wiadomym jest, że nie zostanie on w pełni zrealizowany, a to
może nieść za sobą nieuchronność kar

finansowych.

8. 24 kwietnia, jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Usług Komunalnych
uchwałą Nr 1/ 2020 podwyższyłem

kapitał zakładowy Spółki o kwotę 999.900,00 zł

z dotychczasowej kwoty 2.749.663,00 zł. dzielący się na 3024 udziałów po 909,00 zł. każdy,
do kwoty 3.749.56,003 zł. poprzez utworzenie 1100 nowych udziałów po 909,00 zł.
Podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.749.563,00 zł i dzieli się na 4124 udziały
po 909,00 zł. każdy. Przypomnę, że kwota na podwyższenie kapitału jest zaplanowana w
tegorocznym budżecie, a Spółka z tych środków wykona szereg remontów budynków
komunalnych w tym np. wymiany okien.
9. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik wszczęte zostały następujące procedury przetargowe:
- rozstrzygnięto drugi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku. Umowę zawarto z AR-DOM Biuro
Projektowo Usługowe Arkadiusz Żurakowski z Prudnika. Kwota umowy 130 380,00.
- rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek
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organizacyjnych i spółek gminy. Umowę zawarto z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa.
Kwota umowy 1 869 295,06 zł
- rozstrzygnięto drugi raz ogłoszony przetarg na zwiększenie efektywności energetycznej
budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku – wymiana stolarki okiennej. Umowę zawarto
z BETBRUK Daniel Maćko z Kędzierzyna-Koźla. Kwota umowy 1 199 890,00 zł.
- rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg gminnych. Umowę zawarto z Zakładem Usług
Budowlanych Drogowych i Projektowych Ryszard Kędzior z Nowej Wsi Małej. Kwota
umowy 200 085,22 zł.
- ogłoszono przetarg na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego
w Prudniku – remont dachu. Otwarcie ofert odbyło się 24.04.2020 r. Wpłynęło 4 oferty. Trwa
procedura sprawdzania ofert.
- ogłoszono przetarg na modernizację dróg: Matejki, Kossaka, Słowackiego. Otwarcie ofert
odbyło się 27.04.2020 r. Wpłynęło 19 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
10. Informuję, że nie udostępniłem danych osobowych ze spisu wyborców Gminy Prudnik,
o które wnioskowała Poczta Polska w dniu 23 maja 2020 roku. Uznałem, że brak jest podstaw
prawnych do przekazania tych danych wnioskodawcy. Moje stanowisko nie jest odosobnione,
w podobnym tonie wypowiada się większość samorządowców w województwie opolskim
i w kraju.
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