Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 25 czerwca do
26 sierpnia 2020r. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1.W styczniu ubiegłego roku informowałem, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji
rozpoczyna inwestycję związana z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Szybowice.
W pierwszym etapie, czyli w 2019 roku wybudowany zostanie tranzyt Niemysłowice –
Szybowice, co stało się faktem. Spółka ze środków własnych wykonała 1851 mb rurociągu
(wartość robót 337 000 zł - bez narzutów).
W roku 2020 rozpoczęto zadanie pod nazwą „Ochrona zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych oraz stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska i ochronę ppoż poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW Szybowice
i pompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego – Etap I”.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do kwoty 1 966
tys.zł., lecz nie więcej niż 60 % wartości zadania.
W wyniku postępowań wyłoniono wykonawców, którzy:
- do 31.10 b.r. wybudują pompownię ścieków oraz włączą ją do istniejącego systemu
sterowania; ponadto wyposażą w systemy podtrzymywania zasilania energetycznego
pompownię ścieków oraz SUW Szybowice – firma HYDROPARTNER Sp z o.o. z Leszna
- do 21.06.2021 wybudują łącznie 2955 mb przewodów w zakresie średnic od Ø160 do Ø315
(wraz z przyłączami) oraz 122 studnie w zakresie średnic od Ø315 do Ø1000. Zadanie
realizuje firma Czesław Kaim z Rupniowa.
Inwestycja pozwoli na

odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni z około ¼

gospodarstw w miejscowości Szybowice (około 70 nieruchomości).
Wartość robót wg podpisanych umów, to 2 255 tyś. zł brutto , t.j. 1 833 tyś. zł netto. Wkład
własny zostanie pokryty środkami Spółki oraz pożyczką z WFOŚiGW w Opolu
(w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pożyczki).
Planowany termin zakończenia zadania związanego ze skanalizowaniem wsi Szybowice
przewidziany jest ostrożnie na rok 2023.
2. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6
mld zł, dzieli środki na dwie pule. Pierwsza w kwocie 5 mld zł została przeznaczona dla gmin
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; druga - 1 mld zł dla powiatów. Przyjęcie tej uchwały wynikało z konieczności
przeciwdziałania

skutkom

społeczno-gospodarczym

COVID-19

polegającym

na

występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatkach
w budżetach gmin i powiatów.
Gmina Prudnik złożyła do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Opolskiego
wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości
1 791 832 zł. Gmina zobowiązała się do przeznaczenia całości otrzymanych środków
i odsetek na wydatki majątkowe, a także do przedkładania do wojewody w formie
elektronicznej informacji o wykorzystaniu środków według stanu na koniec 2020 r., 2021 r.
i 2022 r. Ponadto każde zadanie majątkowe realizowane z tych środków będzie oznaczone
informacją o pochodzeniu środków z programu. Tak więc w grę wchodzą tylko nowe zadania,
rozpoczęte po przyznaniu środków.
3. W dniu 4 sierpnia br. Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek
o dofinansowanie remontu ulicy Grottgera w ramach rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje remont ulicy Grottgera w zakresie obejmującym
wykonanie:
 1 108 m2 nowych nawierzchni,
 724 m2 chodników,
 7 szt. oznakowania pionowego
 35 m2 oznakowania poziomego
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 650 843,57 zł.
Zgodnie z uregulowaniami Programu Dróg Samorządowych maksymalna wysokość
dofinansowania może wynieść do 80% wartości a decyzja o ewentualnej wysokości
dofinansowania podjęta zostanie przez organy administracji rządowej oceniające złożone
projekty (tj. Urząd Wojewódzki, Ministerstwo) i na etapie składania projektu Gmina Prudnik
nie jest w stanie określić procentowej wysokości ewentualnego dofinansowania.
Zgodnie z zapisami Programu Dróg Samorządowych decyzja o wyborze zadań nastąpi po
czterech miesiącach od terminu złożenia projektów, co oznacza że nastąpi to w połowie
grudnia bieżącego roku.
4. Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Opolu w sprawie realizacji Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic w zakresie
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dotyczącym obwodnicy wschodniej Prudnika. Planowany zakres obejmuje około 3,3 km
jezdni przebiegającej przez teren Gminy Prudnik i Lubrza, a jej realizacja przewidziana jest
w latach 2026-2028.
W wyniku realizacji programu nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie
ruchu z miasta, zmniejszenie hałasu, a przede wszystkim poprawa przepustowości sieci
drogowej.
Jeszcze w bieżącym roku zlecone zostanie pierwszy etap dokumentacyjny obwodnicy
obejmujący część środowiskową. Po zasadniczej części spotkania poruszyłem problemy
występujące na terenie Gminy Prudnik w zakresie funkcjonowania ruchu drogowego na
drogach krajowych, a w szczególności ulicy Batorego, Wiejskiej, Powstańców Śląskich i Łąki
Prudnickiej. W sprawie w najbliższych dniach zostanie skierowany wniosek do zarządcy dróg
krajowych, czyli do GDDKiA.
5. Od ubiegłego roku prowadziłem rozmowy w sprawie utworzenia w Prudniku punktu
pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. W marcu br. Gmina Prudnik
podpisała umowę z Bankiem Żywności w Opolu na dostawy żywności z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy dla najbardziej potrzebujących. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prudniku. W ramach Programu

pomocą zostało objętych 800 osób

korzystających z pomocy społecznej. Przyjęto około 43 tony żywności (5 dostaw ), wartość
przyjętych produktów to 198.446,09 zł. Wszystkie dostawy były rozładowywane przez
pracowników OPS. W czasie obostrzeń od kwietnia do końca czerwca żywność w większości
przypadków była dowożona do rodzin osób starszych poprzez kurierów społecznych, którzy
pracowali w OPS w ramach projektu z ROPS, a obecnie odbiór jest osobisty - do osób
niesamodzielnych uprawnionych do tej żywności dowożą pracownicy OPS własnymi
samochodami. W ramach umowy w Ośrodku Pomocy odbyły się również warsztaty kulinarne
z przekazem jak nie marnować żywności i umieć wykorzystać produkty. W sierpniu odbyła
się również kontrola w OPS dotycząca realizacji Programu, zgodności warunków
przyznawania i wydawania oraz magazynowania. Aktualnie trwa wydawanie ostatniej partii
żywności objętej obecną umową.
Bardzo dziękuję Pani Ewie Pawlinów Dyrektor OPS i pracownikom jednostki za podjęcie się
zorganizowania dystrybucji produktów żywnościowych, a przypomnę że Prudnik był chyba
jedynym miastem powiatowym na Opolszczyźnie, który z tego rodzaju pomocy nie korzystał.
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6. 19 sierpnia spotkałem się z przedstawicielami firmy Pan-Gaz Częstochowa S.A. w sprawie
harmonogramu prac związanych z wymianą sieci gazowej przy ulicach: Reymonta,
Tysiąclecia i Skłodowskiej. Projekt zostanie rozpoczęty od ulicy Reymonta już w połowie
września. W zależności od warunków atmosferycznych kontynuowane będą prace w roku
bieżącym z zakończeniem ich w roku przyszłym. Po wymianie sieci gazowej w roku
przyszłym odnowiona zostanie nawierzchnia wszystkich trzech ulic.
7. Informuję, że w ramach planu budżetu gminy na 2020 rok przeprowadzono następujące
procedury przetargowe:
1) rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Legionów w Prudniku. Umowę zawarto
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Prószków” Sp. z o.o. z Folwarku.
Kwota umowy 940 950,00.
2) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na modernizację instalacji elektrycznej w budynku
Zespołu Szkół w Prudniku przy ul. Ogrodowej. Umowę zawarto z P.H.U. Elmont s.c. z
Prudnika. Kwota umowy 285 000,00 zł.
3) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie części terenu przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Prudniku. Umowę zawarto z Ryszardem Bielą, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Transport Towarowy Ryszard Biela ze Skoroszyc. Kwota
umowy 178 000,00 zł.
4) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie placów zabaw – III części.
Umowę zawarto dla wszystkich części z APIS Polska sp. z o.o. z Jarosławia.
Kwoty umów:
- część I – zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1
w Prudniku (PP nr 6) - 149 295,62 zł,
- część II – zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Prudniku (PP nr 3) 141 934,24,
- część III – doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Czyżowicach - 13 844,15 zł. 5)
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i modernizację dróg w Gminie
Prudnik.

Najkorzystniejszą

ofertę

złożyło

Przedsiębiorstwo

Robót

Drogowych

„Prószków” Sp. z o.o. z Folwarku. Umowa będzie zawarta 28.08.2020 r. Kwota umowy:
350 550,00 zł.6) ogłoszono przetarg i otwarto oferty na Dobudowę windy w Zespole
Szkolno Przedszkolnym nr 2 – PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku. Trwa procedura
sprawdzania ofert.
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7) ogłoszono przetarg i otwarto oferty na wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła
Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. Trwa procedura sprawdzania ofert.
8) ogłoszono przetarg na remont kapitalny dachu WDK w Czyżowicach. Termin otwarcia
ofert 4 września 2020 r.
8. Mając na uwadze planowany do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego konkurs projektów w ramach działania 5.5 „Ochrona powietrza” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Gmina Prudnik
zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania dla projektu związanego z:
• wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku
budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków
wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła,
•

likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia gospodarstw domowych do

miejskiej sieci cieplnej lub dostępnej sieci gazowej.
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
wybrany do dofinansowania projekt realizowany będzie z udziałem środków Unii
Europejskiej ( w wysokości 34% wartości kosztów kwalifikowalnych), Gminy Prudnik
(również w wysokości 34% wartości kosztów kwalifikowalnych) oraz środków własnych
beneficjenta końcowego w wysokości 33% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Przyjęty model oznacza że w przypadku akceptacji projektu możliwe będzie pozyskanie przez
osobę uczestniczącą w projekcie dofinansowanie aż do 68% kosztów kwalifikowanych
realizacji inwestycji.
Według informacji medialnych pokrywającymi się w znacznej mierze z informacjami
zawartymi w harmonogramie naboru wniosków, złożenie projektu będzie możliwe
w miesiącu październiku br.
Fakt ten oznacza, że w miesiącu wrześniu trwać będą intensywne prace związane
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej a w szczególności związane
z dokonaniem weryfikacji przekazanych deklaracji udziału w projekcie pod kątem zebrania
niezbędnych danych tak finansowych jak i merytorycznych odnoszących się do skali redukcji
zanieczyszczeń emitowanych przez likwidowane źródła ciepła.
Dzięki akcji informacyjnej w mediach społecznościowych, prasie oraz poprzez ogłoszenia w
parafiach zaprosiłem mieszkańców naszej gminy do składania deklaracji uczestnictwa w
programie. Wpłynęło 57 deklaracji, z których 28 wskazuje jako zaplanowane źródło ciepła
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kocioł gazowy, 20 kocioł na paliwo stałe piątej klasy, 5 – pompy ciepła, 3 – elektryczne i 1
jako przyłącz do ciepła systemowego.
Pomimo trudności, jakie niesie ze sobą bieżący rok, informuje że nasz gminny program
wymiany pieców przebiega w sposób zadawalający. Po uproszczeniu niektórych procedur
podpisanych zostało 56 umów na wymianę źródła ciepła . Dwa wnioski dotyczące przyłącza
do ciepła systemowego

umowy podpisane zostaną w 2021r. zgodnie z obowiązującą

uchwałą Rady Miejskiej

(1-przyłącz do budynku wspólnotowego na 11 000,00 zł; 1 –

przyłącz do budynku jednorodzinnego – na 6 000,00zł). Na liście rezerwowej pozostaje 18
wniosków.
9. Za kilka dni nasze dzieci po blisko półrocznej przerwie rozpoczną stacjonarną naukę
w placówkach oświatowych. Staramy przygotować się na ten czas organizacyjnie, wdrażając
niezbędne procedury oraz zabezpieczając środki rzeczowe minimalizujące ryzyko zarażenia
zarówno wśród dzieci, jak i wśród kadry pedagogicznej każdej z tych placówek.
I tak, przygotowując się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego dyrektorzy placówek
oświatowych w Gminie Prudnik podjęli szereg działań, zapewniających bezpieczeństwo
w szkołach i przedszkolach, mających na celu sprawną organizację nauki, zabawy i pracy,
z uwzględnieniem obowiązujących wymogów sanitarnych, między innymi:
- dokonali weryfikacji i aktualizacji procedur postępowania w zakresie zapobiegania,
zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz MZ,
- przeprowadzili ocenę ryzyka zawodowego pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy,
- wyposażyli pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice,
płyny do dezynfekcji rąk),
-opracowali regulaminy wewnętrzne, dotyczące zasad bezpiecznego funkcjonowania
w placówce uczniów (dzieci) i pracowników,
-wyznaczyli izolatoria, dla uczniów (dzieci) z objawami chorobowymi,
- dostosowali plany zajęć do zaleceń MEN- zajęcia lekcyjne uczniowie odbywają w miarę
możliwości w jednej klasie, dzieci w przedszkolach przebywają w jednej sali,
- ustalili zasady wejść uczniów i rodziców do placówki oraz pobytu na jej terenie wyznaczyli strefy dla rodziców,
- umieścili pojemniki z płynami do dezynfekcji przy wejściach do szkół,
- zakupili lub pozyskali płyny do dezynfekcji podłóg,- poinformowali rodziców o zasadach
pracy placówki (poprzez internet, informacja przy wejściu do placówki, telefony do
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rodziców).
W dniu 25.08.2020r Dyrektorzy placówek spotkali się z Opolskim Kuratorem Oświaty
oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Prudniku. Podczas spotkania przedstawiono
i

omówiono

obowiązujące

od

1

.09.2020r.

wytyczne

w

zakresie

zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19.
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