Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 30 września do 30 listopada.
Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. W minionym tygodniu zmarli dwaj duchowni, którzy związani byli z Prudnikiem i Ziemią
Prudnicką;
- ksiądz dr Zygmunt Nabzdyk - kapłan i nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń księży.
Wracający zawsze z sentymentem do Prudnika, w którym tradycję patriotyzmu kultywowała
Jego rodzina.
- ksiądz Józef Wojtasek – od 35 lat w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Moszczance. Proboszcz, społecznik, budowniczy wielu dzieł materialnych na naszej
prudnickiej ziemi. Był dumą i radością swoich parafian. Odszedł pozostawiając w naszych
sercach ból, który trudno ukoić.
Cześć Ich Pamięci
W uroczystościach pogrzebowych zmarłych kapłanów uczestniczyli Przewodnicząca Rady
Miejskiej - Pani Alicja Isalska i Wiceprzewodniczący – Pan Edward Mazur.
2. Informuję, że zakończone zostały prace nad projektem budżetu na 2021 rok. Projekt został
przekazany Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Nie jest to budżet
moich marzeń, jednak w otoczeniu zdarzeń, z jakimi mamy do czynienia w tym roku, będzie
to budżet wyzwań i wielu decyzji, których głównym celem będzie obniżenie wydatków
bieżących - oczywiście tam gdzie będzie to możliwe - i pozyskanie dodatkowych źródeł
finansowania inwestycji.
Z ważniejszych planowanych pozycji budżetu Gminy Prudnik na 2021r. należy wymienić:
I. Dochody budżetu na łączną kwotę 129.440.000,00 zł., które stanowią:
- dochody bieżące

w kwocie 120.838.511,09zł – 93,35 % dochodów

- dochody majątkowe

w kwocie 8.601.488,91zł – 6,65 % dochodów

Największymi źródłami dochodów w projekcie budżetu na 2021 r. są:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 36.378.365,00zł

2) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

w kwocie 20.996.250,00zł

3) subwencja oświatowa

w kwocie 19.588.239,00zł

4) podatek od nieruchomości

w kwocie 11.800.000,00zł

5) subwencja wyrównawcza

w kwocie 11.043.556,00zł

6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw

w kwocie 5.754.000,00zł

II. W 2021 r. Gmina planuje przychody w wysokości 2.625.000,00zł z tego: z tytułu kredytu
długoterminowego zaciągniętego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
w wysokości 2.325.000,00zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku

bieżącym

budżetu,

wynikających

z

rozliczenia

dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi ustawami w wysokości 300.000,00zł.
III. Wydatki budżetowe na 2021 rok ogółem wynoszą

129.030.540,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne

–

92.543.175,00zł

- wydatki na zadania zlecone ustawami

–

36 378 365,00zł

- wydatki na realizację umów i porozumień z innymi jst

–

109.000,00zł

3. 30 października w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego konkursu projektów w działaniu 5.5 „Ochrona powietrza” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Gmina Prudnik
złożyła dwa projekty:
• pierwszy dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła w 54 gospodarstwach domowych
(zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych jak i mieszkaniach zlokalizowanych w
budynkach wielorodzinnych na terenie miasta i pozostałych miejscowości naszej gminy) na
bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wartość projektu wynosi 726 575,00 zł a Gmina Prudnik
aplikuje o jego dofiansowanie w kwocie 247 035,50 zł. Zgodnie z zapisami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wybrane do dofinansowania projekty
realizowane będą 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 można pozyskanie przez osobę uczestniczącą w projekcie
dofinansowania w wysokości aż do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji.
Zgodnie z informacjami zawartymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o
naborze projektów jego rozstrzygnięcie planowane jest w miesiącu maju 2021 r.
• drugi projekt związany jest z planowaną likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w 25
lokalach zlokalizowanych w trzech budynkach przy ul. Chrobrego 16, Kołłątaja 19 oraz
Traugutta 30 i zakłada przyłączenie wszystkich gospodarstw domowych zlokalizowanych w

tych budynkach do miejskiej sieci cieplnej. Wartość projektu opiewa na wartość 705 867,21
zł a Gmina Prudnik aplikuje o jego dofinansowanie w kwocie 444 696,33 zł.
4. 2 października oficjalnie otwarte zostało Publiczne Przedszkole nr 1, w którym
przeprowadzono kapitalny remont, w zakres którego weszło: wymiana instalacji CO wraz z
grzejnikami, wykończenie i malowanie sal, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wydzielenie klatki schodowej, remont łazienek. Wartość
całego projektu wyniosła 1 130 000 zł.
5. Na moje zaproszenie 5 października gościłem w Prudniku Zarząd Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej z Prezesem Januszem Michałkiem i Wiceprezesem Jackiem Bialikiem.
Zarząd KSSE spotkał się z prudnickim przedsiębiorcami, a w panelach dyskusyjnych
omawiane były możliwości wsparcia ze strony Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zapadły
też konkretne decyzje w sprawie rozwoju naszej podstrefy.
6. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej powołałem na stanowisko Dyrektora
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej dr Sylwię Gawłowską. Nowa Pani
Dyrektor pracowała i pracuje

w instytucjach kultury, posiada umiejętności pozyskiwania

środków pozabudżetowych oraz organizacji i koordynacji imprez kulturalnych. Zatrudnienie
nastąpi z dniem 1 grudnia 2020r.
7. 13 października o godzinie 21:30 wprowadziłem stan alarmu powodziowego na terenie
gminy Prudnik. W wyniku ciągłych opadów poziom rzek i potoków wzrósł do najwyższego
od 10 lat poziomu. W sąsiednich gminach sytuacja była o wiele gorsza, na terenie Prudnika i
sołectw wystąpiły tylko lokalne podtopienia spowodowane spływem wody z pól. 15
października ze względu na spadek poziomu wody odwołałem alarm powodziowy.
8. W tym roku 1 listopada - Święto Zmarłych, obchodziliśmy inaczej niż zwykle.
Wprowadzony został zakaz przebywania na terenie cmentarza komunalnego w Prudniku.
Odpowiednie informacje zostały umieszczone na bramach cmentarza. 5 listopada podjąłem
decyzję o włączeniu się gminy Prudnik w akcję pomocy producentom kwiatów, którzy
utracili możliwość zarobkowania w czasie Dnia Wszystkich Świętych. Na terenie naszego
miasta pojawiło się około 300 chryzantem, zasadzono jest w kwietnych donicach, na placu
Zamkowych oraz pl. Wolności.

9. 3 listopada uruchomiona została iluminacja na budynku dawnego arsenału i baszty
Muzeum Ziemi Prudnickiej. W ramach polsko-czeskiego projektu „Światło na zabytki”
wykonano oświetlenie zewnętrzne głównej siedziby prudnickiego muzeum.
10. Zakończone zostało zadanie związane z modernizacją ulicy Legionów. Projekt został
dofinansowany ze środków z budżetu gminy Prudnik oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres robót i efekty realizacji projektu obejmował: przebudowę konstrukcji i nawierzchni
jezdni, budowę chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów na posesje, budowę placów
utwardzonych, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami i wpustami, zmianę organizacji ruchu w oznakowaniu
pionowym i poziomym oraz montaż oznakowania pionowego aktywnego. Całkowita wartość
projektu wyniosła 940 950,00 zł,

natomiast

dofinansowanie z

Funduszu Dróg

Samorządowych wyniosło 658 665,00 zł.
11. Zakończona została realizacja zadania związana z doposażeniem Wiejskich Domów
Kultury. Mieszkańcy Czyżowic, Mieszkowic, Piorunkowic i Wierzbca będą mogli korzystać z
nowego wyposażenia ich domów kultury. Nowe laptopy, biurka, robot edukacyjny, tablica
interaktywna, cymbergaj, stół do bilarda, stół do tenisa, piłkarzyki, klocki piankowe, kącik
mechanika, atlas, rower treningowy, bieżnia elektryczna, projektor, nagłośnienie, lodówka,
zmywarka, drukarka, monitoring, aparat fotograficzny, telewizor, ścianka interaktywna,
podłoga interaktywna to tylko nieliczne elementy wyposażenia, które trafiły do wiejskich
domów kultury. Wsparcie na zakupiony sprzęt Gmina Prudnik pozyskała ze środków
unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Operacje realizowane są w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność wdrażanej przez LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Wartość realizowanej operacji
w Czyżowicach: 73 449,17 zł, w tym ze środków EFRROW: 46 735,00 zł. Wartość
realizowanej operacji w Mieszkowicach: 68 169,73 zł, w tym ze środków EFRROW: 43
376,00 zł. Wartość realizowanej operacji w Piorunkowicach: 62 848,52 zł, w tym ze środków
EFRROW: 39 990,00 zł. Wartość realizowanej operacji w Wierzbcu: 64 288,43 zł, w tym ze
środków EFRROW: 40 906,00 zł.

12. W listopadzie oddano do użytku zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 polegające na wybrukowaniu terenu gminnego przyległego do kościoła Miłosierdzia
Bożego”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 93 933,72 zł.
13. Ze

względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne podjąłem decyzję o odwołaniu

tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

