Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28 maja do
25 czerwca 2020 roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z zarządem Prudnickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w sprawie budowy budynku mieszkalnego na wynajem przy ulicy
Skowrońskiego. Przedstawiona została propozycja projektu typowego, który nie uzyskał
mojej akceptacji. Rozważam możliwość zlecenia projektu indywidualnego.

Generalnie

w tym miejscu powstanie jednoklatkowy budynek mieszkalny z 16 – 18 mieszkaniami. Koszt
przedsięwzięcia to około 3 mln zł. PTBS planuje pozyskać środki na ten cel z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Uważam, że w tym roku powinien zostać wykonany projekt,
a w przyszłym rozpoczęta realizacja budynku.
2. Spotkałem się z Dyrekcją Tauron S.A. w Opolu w sprawie warunków zaopatrzenia
Prudnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przy ulicy Przemysłowej w energię
elektryczną. Oczywistym jest, że o warunki będzie występował każdy inwestor
indywidulanie, jednak istotnym w tym momencie jest zapas mocy dedykowany dla tego
terenu. I tu pojawia się problem, gdyż bilans zapotrzebowania wymaga inwestycji, o których
rozmawialiśmy w trakcie spotkania. Inwestycja jest niebagatelna, gdyż jednym ze sposobów
jej realizacji jest budowa sieci z GPZ przy ulicy Miłej, czyli praktycznie przez całe miasto.
Inwestycja pod konkretne zapotrzebowanie byłaby realizowana przez Tauron po wcześniejszy
zawarciu porozumienia z gminą, która wykonałaby dokumentację techniczną. Rozważamy
rozwiązania alternatywne, mając świadomość, że moc zamówiona (maksymalna) na strefie
może być potrzebna w dłuższym okresie czasu.
3. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik na 2020 rok rozstrzygnięte zostały następujące
procedury przetargowe:
1). rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudziczce. Umowę
podpisano z firmą ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi. Kwota umowy: 380 070,00 zł.
2). otwarto oferty i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Domu
Kultury w Szybowicach. Umowę podpisano z firmą Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane
z Radostyni. Kwota umowy: 195 000,00 zł.
3). otwarto oferty w przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Złożono 2
oferty. Trwa procedura sprawdzania ofert.

4). ogłoszono przetarg i otwarto oferty w przetargu na przebudowę ulicy Legionów
w Prudniku. Złożono 13 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
4. W wyniku zniesienia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, 29 maja ponownie
otwarte zostały place zabaw, siłownie zewnętrze oraz parki street workoutu, zaś 1 czerwca
otwarty został klub Senior+.
5. 2 czerwca zakończyły się remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Prudnika. Naprawy
nawierzchni odbyły się na ulicach Konopnickiej, Alei Miłej, Łuczniczej, Chopina, Staszica,
Słowiańskiej.
6. 15 czerwca Blisko 90 zawodników z całej Polski wzięło udział w I rundzie Pucharu Polski
w łucznictwie rozgrywanym na torach łuczniczych przy hali Obuwnik. Były to pierwsza
zawody w Polsce rozegrane po przerwie spowodowanej koronawirusem.
7. 18 czerwca w Urzędzie Miejskim w Prudniku gościłem poseł na Sejm RP Violettą
Porowską, Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka, Wiceprezesa Zarządu Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jacka Bialika. Podczas konferencji prasowej
potwierdzona została budowa wschodniej obwodnicy Prudnika oraz rozbudowa ulicy
Przemysłowej. Wojewoda Opolski potwierdził także dobrą współpracę z prudnickim
samorządem, co rokuje kolejnymi wspólnymi projektami i dofinansowaniami inwestycji na
terenie gminy Prudnik. W trakcie spotkania Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przedstawił porozumienie w sprawie wykonania przez Strefę projektu drogi z
infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy ulicy Przemysłowej. Jest to rozpoczęcie zadania,
którego celem jest dokończenie

budowy infrastruktury drogowej okalającej tereny

inwestycyjne od strony zachodniej i południowej.
8. 17 i 18 czerwca doszło do podpisania dwóch umów niskooprocentowanej pożyczki
pomiędzy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a ZWiK
Prudnik i ZEC Prudnik. Przedmiotem pierwszej umowy jest sfinansowanie zakupu
specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji i usuwania awarii na sieciach
kanalizacyjnych. Nowy samochód rozpocznie pracę przed końcem roku. Druga umowa
dotyczy budowy sieci cieplnej za kwotę 266 900 zł. Realizacja zadania przyczyni się do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

9. 20 czerwca na skutek kilkudniowych obfitych opadów znacząco wezbrał poziom rzek
i potoków na terenie gminy Prudnik. Tego dnia o godzinie 13:00 podjąłem decyzję
o wprowadzeniu stanu pogotowania przeciwpowodziowego. Sytuacja była na tyle
dynamiczna, że dwie godziny później wodowskaz przy ulicy Wiejskiej wskazał przekroczenie
poziomu alarmowego. Moja decyzja była natychmiastowa i wprowadzony został stan alarmu
powodziowego. W stan gotowości zostały postawione służby, które można było wykorzystać
do walki z żywiołem.
Najniebezpieczniejsza sytuacja dotyczyła odcinków Złotego Potoku w Moszczance i Łące
Prudnickiej, gdzie w newralgicznym momencie brakowało 50 cm by rzeka wylała się
z koryta. Doszło także do kilku lokalnych podtopień, na szczęście obyło się bez ofiar
i znacznego uszkodzenia mienia.
Brak intensywnych opadów przez kolejne godziny spowodował, że już 21 czerwca
obserwowaliśmy trend malejący jeśli chodzi o poziom wód. Sytuacja unormowała się
w poniedziałek 22 czerwca i o godzinie 9:00 odwołałem stan alarmu powodziowego, a kilka
godzin później także pogotowia przeciwpowodziowego.
Z tego miejsca dziękuję wszystkim zaangażowanym w walkę z żywiołem oraz działania
prewencyjne, szczególnie pracownikom Gminnego Centrum Reagowania oraz druhom
z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy w swoich sołectwach walczyli z lokalnymi
podtopieniami.
10. 23 czerwca w Prudnickim Centrum Medycznym odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu
zakupionego ze środków przekazanych przez gminę Prudnik - defibrylatora oraz urządzenia
do mechanicznej kompresji. Przy okazji pogratulowałem także nowym władzom spółki
objęcia
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Klimczakowi - Dyrektorowi ds. Medycznych. Liczę, że zarząd w takim składzie otworzy
nowy rozdział w historii spółki i doprowadzi do długo oczekiwanej stabilizacji. W tym
miejscu chciałem jeszcze raz podziękować Radnym Rady Miejskiej w Prudniku za
przychylenie się do mojego wniosku i przekazanie środków dla prudnickiego szpitala,
mieszkańcom Gminy Prudnik, bo to dzięki Waszym podatkom możliwa jest taka pomoc.
Pomagamy nie dlatego, że mamy za dużo, ale dlatego, że wiemy jak to jest, jak się nie ma.
Liczę na dobrą współpracę z nowym Zarządem Prudnickiego Centrum Medycznego.
11. W dniu 18 maja br Gmina Prudnik złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w Warszawie, będącego operatorem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 wniosek o udzielenie w ramach Programu „Zdalna szkoła +” dotacji w kwocie 103 600,
00 zł na realizacje projektu pn „Zakup laptopów dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy
Prudnik”.
Niniejszym pragnę poinformować, że w dniu 28 maja na liście projektów, które otrzymały
wnioskowane dofinansowanie znalazła się Gmina Prudnik.
Złożony przez nas projekt przewidywał zakup 35 sztuk laptopów jednakże w trakcie
prowadzenia procedury zakupu powstały oszczędności, które zgodnie z zapisami Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczone zostały na zwiększenie ilości
zakupywanych laptopów o kolejne 14 sztuk, co w konsekwencji powoduje iż udzielona
dotacja umożliwi zakup aż 49 sztuk laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
Laptopy, które zostaną nam dostarczone do dnia 30 czerwca br zostaną przekazane do sześciu
naszych szkół podstawowych a następnie użyczone - celem wsparcia realizowanego przez te
placówki zdalnego nauczania - zdiagnozowanej grupie tym razem 49 dzieci pochodzących
z rodzin wielodzietnych, które z braku niezbędnego sprzętu wykluczone są z prowadzonych
przez szkoły zajęć zdalnych.
Całkowity koszty zakupu 49 szt. laptopów wraz oprogramowaniem wyniesie 102 459,00 zł
przy czym otrzymana dotacja pokryje aż 100 % kosztu zakupu - tego jakże potrzebnego
w obecnej sytuacji – sprzętu.
Pragnę przypomnieć, iż w miesiącu kwietniu Gmina Prudnik również pozyskała dotację w
kwocie 78 400,00 zł na zakup tym razem 32 sztuk laptopów w ramach projektu pn. „Zakup
sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów sześciu szkół w Gminie Prudnik”, który
złożony został również do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs projektów tym razem do programu „Zdalna szkoła”.
Podsumowując w ramach edycji dwóch programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”,
które finansowane są środkami Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Gmina Prudnik pozyskała – na chwilę obecną – łączną
kwotę dotacji w wysokości 180 859,00 zł dzięki której możliwy był zakup 81 sztuk
laptopów.
12. Agencja Sportu i Promocji pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. PolskoCzeska Liga Curlingu.
W ramach projektu zostanie kupiony tor do curlingu. Zgodnie z założeniami odbędzie się 10
spotkań mieszkańców z Prudnika oraz Bruntala. Dla uczestników ligi zostaną kupione
nagrody i medale oraz zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntala).

Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. Całkowita wartość projektu wynosi 98 031,40
złotych. Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021
13. Kolejnym projektem, który będzie realizowany przez Agencję Sportu w 2021 roku ze
środków Euroregionu Pradziad jest projekt pn. Sportowe pogranicze
W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji wydarzeń
sportowych (siatkówki plażowej, tenisa stołowego, maratonów fitness, biegów przełajowych,
turnieju piłki nożnej, siatkówki i pływania): podium, podest, brama startowa, słupki i siatki do
siatkówki plażowej, leżaki, parasole, nagłośnienie oraz stoły do tenisa stołowego. Dla
uczestników (mieszkańców Prudnika oraz Bruntalu) zostaną zakupione medale i nagrody oraz
zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntalu).
Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. Całkowita wartość projektu wynosi 100
697,40 złotych. Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021
14. Informuję, że od jutra uruchomione zostanie kąpielisko miejskie przy ulicy Zwycięstwa.
Obiekt został dostosowany do wymogów określonych przez służby sanitarne.
15. Informuję, że pomimo ograniczeń związanych z epidemią, Urząd Miejski realizuje
zadania inwestycyjne i remontowe zgodne z harmonogramem ustalonym w budżecie gminy
na 2020 rok. I tak zakończone lub są w trakcie realizacji następujące zadania inwestycyjne
i remontowe:
1) 15 lipca nastąpi odbiór końcowy zadania pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową
budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, Przedszkola
i Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej. Szacunkowa wartość zadania 4 222 557 zł.
2) Zakończony został remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku. Wartość zadania
252 150,00 zł
3) Rozpoczęty został projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu
Miejskiego w Prudniku – remont dachu” . Wartość zadania 1 093 236,30 zł.
4) W trakcie realizacji są zadania związane z

modernizacją dróg: Matejki, Kossaka,

Słowackiego.
Wartość zadań po przetargach:
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.

5) W trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa przebudowy dróg ul. Ogrodowej,
Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku. Wartość zadania 130 380,00. zł.
6) Realizowany jest projekt związany ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku
Urzędu Miejskiego w Prudniku – wymiana stolarki okiennej. Wartość zadania 1 199 890,00
zł.
7) Zakończone zostały remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 200 085,22 zł.
8) Wykonany został taras rekreacyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy wartość
zadania 112 483,80 zł.

