Sprawozdanie z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 27 sierpnia
do 29 września. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. W dniu 29 września br. Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych projektu
polegającego na modernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Tkackiej 1.
Koncepcja zakresu rzeczowego projektu przewiduje dokonanie głębokiej rewaloryzacji
budynku

obejmującej

jego

termomodernizację

oraz

całkowitą

likwidację

barier

architektonicznych poprzez budowę windy, dzięki której skomunikowane zostaną wszystkie
trzy kondygnacje budynku.
W wyniku realizacji projektu planujemy, iż zmianie ulegną funkcje spełniane w chwili
obecnej przez ten budynek i nastąpi nadanie mu nowych funkcji głównie z zakresu usług
społecznych poprzez stworzenie:
a) bazy lokalowej dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz
b) bazy lokalowej dla nieistniejącej w chwili obecnej placówki wsparcia dziennego (której
odbiorcami oferowanych usług będą głównie dzieci ale również i osoby dorosłe pochodzące z
rodzin w których występują różnego rodzaju uzależnienia).
W przekazanym projekcie wstępnie oszacowaliśmy zakres rzeczowy inwestycji na wartość
6 mln zł przy wnioskowanej kwocie dotacji w wysokości 5,5 mln zł.
Decyzja o ewentualnej wysokości dofinansowania podjęta zostanie przez organy administracji
rządowej oceniające złożone projekty i na obecnym etapie aplikacji nie jesteśmy w stanie
określić tak procentowej wysokości ewentualnego dofinansowania jak też spodziewanego
terminu rozstrzygnięcia naboru projektów.
2. 15 września w ramach prac nad nową strategią Gminy Prudnik na lata 2021 – 2030 ,
spotkałem się z Dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Panem Ireneuszem
Hebdą. Generalnie omówiliśmy zapisy dokumentów zagospodarowania przestrzennego w tym
studium i planów dotyczących naszej gminy, z uwzględnieniem przede wszystkim terenów
położonych w otulinie lub sąsiedztwie Parku Krajobrazowego. Uważam, że można planować
inwestycje w harmonii z otaczającą nas przyrodą i odczarować miejsca uznawane do tej pory
za skansen.
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Takim przykładem moim zdaniem z odpowiednim potencjałem jest obszar Wieszczyny, dla
której

w

roku

przyszłym

będę

proponował

opracowanie

planu

przestrzennego

zagospodarowania.
3. Realizując budżet Gminy Prudnik na 2020 rok przeprowadzono lub wdrożono następujące
procedury przetargowe:
1) rozstrzygnięto przetarg i na dobudowę windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 –
PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku. Najkorzystniejsza ofertę złożył Zbigniew
Dwornicki Usługi Budowlane z Radostyni. Umowa będzie podpisana w dniu 30 września
2020 r. Kwota umowy 650 000,00 zł.
2) rozstrzygnięto przetarg na wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii
Miłosierdzia Bożego w Prudniku. Umowę zawarto z Grzegorzem
Prudnickiej,

prowadzącym

działalność

pod

nazwą

Chmielakiem z Łąki

Przedsiębiorstwo

Budowlane

„CHMIELAK” Grzegorz Chmielak.
Cena ofertowa: 93 933,72 zł.
3) rozstrzygnięto przetarg na remont kapitalny dachu WDK w Czyżowicach. Umowę zawarto
z Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z Prudnika. Kwota
umowy 347 000,00 zł.
4) Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie Wiejskich Domów Kultury:
1)

Część I – Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach

2)

Część II – Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowicach

3)

Część III – Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach

4)

Część IV - Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbcu

Umowy zawarto dla wszystkich części z 13p Sp. z o.o. z Wrocławia.
Kwoty umów:
Część I – 89 671,23 zł
Część II - 76 128,39 zł
Część III – 81 371,88 zł
Część IV - 78 633,90 zł
Z satysfakcją przypominam, że projekt jest realizowany z działania 1.1.3 przygotowania do
prowadzenia działalności kulturalne w ramach Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej
Ziemi” do której przynależą również wsie Gminy Prudnik.
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5) ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca
autobusowego w Prudniku. Przetarg rozstrzygnięto. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
ALBRACO Sp. z o.o. z Łodzi.
Cena oferty 85 544,00 zł. Umowa będzie zawarta po 5 października 2020 r.
4. W dniach 4-5 września wziąłem udział w dorocznym, już jedenastym Festiwalu Cittaslow,
który tym razem gościł w Działdowie, mieście będącym członkiem polskiej sieci Cittaslow od
2015 roku. Festiwal Cittaslow jest prezentacją dorobku i potencjału miejscowości skupionych
w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje się
w regionie warmińsko-mazurskim. Jednak z roku na rok powiększa się liczba miejscowości
spoza tego regionu. W piątek 4 września 2020 roku odbyło się Krajowe Zebranie Członków
Polskiej Sieci Miast Cittaslow, w którym uczestniczyła również Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska. W trakcie zgromadzenia sieci,
które prowadził Koordynator Krajowy Jacek Kostka, powołano członków Krajowego
Komitetu Naukowego Sieci Cittaslow na kolejną kadencję, przyjęto uchwałą pięcioletnią
recertyfikację miast Orneta, Działdowo i Biskupiec oraz certyfikację nowych miast – Morąga
i Szczytna. Miasto Prudnik w czerwcu bieżącego roku również przeszło pozytywną
recertyfikację zatwierdzoną na poziomie 69%. Jest to dokument obligatoryjny dla miast
należących do sieci. Wykazuje się w nim progres w stosunku do punktacji uzyskanej w czasie
certyfikacji wstępnej. Taką certyfikację Prudnik przechodził by stać się członkiem sieci
Cittaslow w roku 2015. W sobotę 5 września 2020 roku w ramach XI Festiwalu Miast
Cittaslow nastąpiło otwarcie Kina Apollo i Parku Honorowych Dawców Krwi, które
zrewitalizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Ponadlokalnego Programu
Rewitalizacji Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po oficjalnym
otwarciu Festiwalu Miast Cittaslow z udziałem Wicemarszałek Sylwii Jaskulskiej, rozpoczął
się Rodzinny Festyn ze Ślimakiem z mnóstwem atrakcji dla dzieci oraz warsztatów,
konkursów i prezentacji dla mieszkańców Działdowa i gości Festiwalu. W trakcie imprezy
rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszy gadżet promocyjny z logo Cittaslow, w wyniku
którego Miasto Prudnik otrzymało wyróżnienie.
5. 25 września 2020 roku na Rynku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,5/28 Renault dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szybowicach. Pojazd kosztował 786 954 zł. Zakup wozu strażackiego dla OSP
Szybowice możliwy był dzięki kilku donatorom, w tym:
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- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Opolu 376 000 zł.
- gmina Prudnik – 208 000 zł.
- Komenda Główna Straży Pożarnej 179 000 zł.
- wkład własny jednostki – 23 954 zł.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Violetta
Porowska, Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska,
Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski,
Komendant Powiatowy PSP w Prudniku st.kpt. Krzysztof Wiciak, proboszcz parafii
Szybowice ksiądz Mariusz Budziarek, radni, druhny i druhowie OSP.
Oficjalnego wręczenia kluczy do samochodu pożarniczego na ręce Prezesa OSP Szybowice –
dh Feliksa Wysockiego dokonali: Poseł na Sejm RP Violetta Porowska, Poseł na Sejm RP
Katarzyna Czochara, Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Zastępca Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski oraz Burmistrz Prudnika.
Przypomnę, że zakupiony wóz bojowy jest drugim pojazdem nabytym w ciągu dwóch
ostatnich lat. W zeszłym roku zakupiona została jednostka do OSP Moszczanka. Wszystkim,
którzy przyczynili się do tego wspaniałego zakupu bardzo dziękuje, bo sprawny i nowoczesny
sprzęt ratowniczy to jeszcze większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
6. W dniu 20 września 2020 r. w Prudniku odbyło się wydarzenie nie tylko upamiętniające
wybitnego kolarza Stanisława Szozdę, ale też promujące dyscyplinę sportową jaką jest
kolarstwo, w której odnosił on wielkie sukcesy. 7. Memoriał im. Stanisława Szozdy – Finał
Mistrzostw Polski w Kryteriach Ulicznych przeszedł już do historii. Łącznie w wydarzeniu
wzięło udział ok 300 kolarzy z całej polski. Byli to zawodnicy w różnym wieku – od dzieci
i młodzieży po seniorów amatorów. W zależności od wieku kolarze mieli do pokonania na
najkrótszej trasie 1600 metrów, a na najdłuższej 48 kilometrów. Trasa wyścigu prowadziła
ulicami: Rynek, ul. Zamkowa, Pl. Zamkowy, ul. Piastowska, Pl. Wolności, ul. Kościuszki DK
40, ul. Armii Krajowej DK 40, ul. Batorego, ul. Damrota. Mistrzem Polski w Kolarskich
Kryteriach Ulicznych w kategorii Elita Mężczyzn – U23 został RUDYK Bartosz
WIBATECH MERX WROCŁAW, natomiast w Elicie Kobiet – U23 KARASIEWICZ
Karolina TKK "PACIFIC" TORUŃ NESTLE.
Organizacją wydarzenia zajęła się Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, jednak jej
realizacja nie byłaby możliwa bez udziału i pomocy Prudnickiej Policji, strażaków OSP,
naszych firm i jednostek gminnych.
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6. W dniu 26 września 2020 r. prudniccy seniorzy z Uniwersytetu Złotego Wieku
„Pokolenie” w Prudniku zorganizowali 9 Rajd Staruchów, który został objęty patronatem
honorowym przez Burmistrza Prudnika – Grzegorza Zawiślaka. W wydarzeniu wzięło udział
ok 30 seniorów, którzy wspólnie biesiadowali i integrowali się w Prudnickim Ośrodku
Kultury.
7. Decyzją Euroregionalnego Komitetu sterującego Euroregionu Pradziad wniosek pod nazwą
"Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova
i Prudnika" został wybrany do dofinansowania ze środków Programu Współpracy
Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą projektu jest
Miasto Krnov natomiast jego Partnerem Gmina Prudnik, a jednostką realizującą projekt
Agencja Sportu i Promocji w Prudniku.
Podstawowym celem projektu jest poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich.
Po stronie polskiej w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- przygotowana zostanie dokumentacja oraz teren pod budowę ścieżki zdrowia wraz
z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi i tablicami informacyjnymi. Ścieżka zdrowia
powstanie przy istniejącej łące kwietnej w Prudniku,
- oznakowane zostaną 3 trasy nordic walking na terenie Koziej Góry i Lasu Prudnickiego,
które pokrywają się z przebiegiem tras wykorzystywanych podczas organizowanych
w Prudniku Mistrzostw Polski w Nordic Walking. Na trasach zostaną postawione również
tablice informacyjno – promocyjne,
- zorganizowane zostaną zawody polsko – czeskie w Prudniku (nordic walking) oraz
w Krnovie (biegi),
- wydane zostaną polsko – czeskie materiały promocyjne.
Wartość projektu wynosi 34 619,60 Euro = 145 402,32 zł dla gminy Prudnik, na którą składa
się 85 % dofinansowania z EFRR w kwocie 123 591,97 zł , 5 % dofinansowanie z Budżetu
Państwa w kwocie 7 270,12 zł, oraz 10 % wkład własny gminy w kwocie 14 540,23 zł.
Przewidywany termin realizacji projektu 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
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