Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 30 listopada do
18 grudnia 2020r. Z ważniejszych rozpatrywanych spraw należy wymienić:
1. 8 grudnia Premier RP ogłosił podział środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i na liście zatwierdzonych inwestycji znalazł się projekt
gminy Prudnik, który zakłada rewaloryzację budynku przy ulicy Tkackiej 1.
Oszacowaliśmy wstępny koszt remontu budynku na 6 milionów złotych,
a wnioskowaliśmy do funduszu o kwotę 4 milionów złotych i taką kwotę
otrzymaliśmy. Środki znalazły się na koncie gminy trzy dni później. Według
złożonego projektu biurowiec na Tkackiej ma zamienić się w nowoczesne
centrum III sektora – gdzie swoje miejsce znajdą organizacje pozarządowe
porozrzucane po terenie całego miasta. Dodatkowo w budynku ma powstać
świetlica placówka wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z różnego rodzaju
problemami społecznymi. W tym miejscu planowane jest też utworzenie Domu
Dziennego Pobytu.
2. 10 grudnia w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa, w
której uczestniczyłem wraz z przedstawicielami Zarządu M&W Invest Group
Polska oraz naszym lokalnym inwestorem. W czasie konferencji Prezes–
Wojciech Wujczak zapowiedział powstanie parku handlowego w Prudniku.
Kompleks, zlokalizowany przy ul. Skowrońskiego, będzie składał się z trzech
budynków o łącznej powierzchni 6 250 mkw. W skład parku wejdzie 11 lokali
oferujących szeroki asortyment towarów i usług, a jego infrastrukturę dopełni
190 miejsc parkingowych. Inwestycja szacowana jest na ok. 40 mln zł. Roboty
budowlane mają rozpocząć się w marcu 2021 r., a ich zakończenie jest
planowane na przełomie 2021 i 2022 r. Otwarcie centrum handlowego wzmocni
pozycję Prudnika oraz zwiększy wpływy z lokalnych podatków.

3. Jednym z priorytetów , który postawiłem sobie rozpoczynając pracę
Burmistrza Prudnika było odnowienie potencjału technicznego spółek
gminnych, świadczących na co dzień usługi komunalne. Po zamiatarce
chodnikowej, którą zakupił ZUK, przyszła pora na wymianę taboru
samochodów specjalistycznych służących do wywozu odpadów komunalnych.
Spółka w strategii działania założyła w bieżącym roku zakup 3 samochodów.
Przypomnę, że obecny tabor jest mocno wyeksploatowany stąd koszty jego
utrzymania

są bardzo wysokie. Po ogłoszonym przetargu wybrane zostały

pojazdy, o następujących parametrach technicznych:
1) samochód

Renault D26 – z zabudową jednokomorową o pojemności

ładunkowej minimum 21m³, wyposażony w dynamiczny system wagowy,
2) samochód

Renault D26 – z zabudową jednokomorową o pojemności

ładunkowej minimum 21m³, w tym minimum 18 m³ na stałe odpady komunalne,
wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady,
3) samochód

Renault D26 – z zabudową dwukomorową posiadający dwa

niezależne systemy wypychania i zgniatania odpadów,

o pojemności

ładunkowej minimum 21m³,
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2 887 056,00zł brutto.
Zakup zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 95% kosztów zakupu
netto (z możliwością umorzenia 20%).
Jak można zauważyć nasza Spółka racjonalizuje odbiór odpadów komunalnych,
gdyż

nowy tabor zapewni możliwość odbioru dwóch frakcji odpadów

jednocześnie, mycie i dezynfekcję pojemników oraz ważenie odpadów, czego
do tej pory nie robiono lub robiono w ograniczonym zakresie. Czy zakup
samochodów będzie miał wpływ na cenę odpadów komunalnych? Zakładamy,
że nie, gdyż dzięki tym pojazdom usprawniony zostanie system odbioru
odpadów np. nie trzeba będzie kierować dwóch pojazdów do odbioru

poszczególnych frakcji odpadów, a wystarczy jeden – dwukomorowy, odbiór
odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie mógł
być połączony z odbiorem odpadów

z nieruchomości niezamieszkałych -

pojazdem z wagą. Mycie i dezynfekcja pojemników nie będzie zlecane na
zewnątrz, gdyż na bieżąco będzie to wykonywał pojazd wyposażony
w urządzenia myjące.
Jak wspominałem na Komisjach Rady wpływ na cenę odpadów ma
zmniejszająca się liczba osób w systemie przy zwiększającej się masie
odpadów, zwiększająca się opłata marszałkowska, czy też stawka na
składowisku w Domaszkowicach.
Również do bazy zakładu Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia
dostarczony

został

hydrodynamicznego

samochód
kanalizacji

specjalistyczny

sanitarnej,

do

ogólnospławnej,

czyszczenia
deszczowej,

obiektów kanalizacyjnych oraz usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych.
Zabudowany na podwoziu 2-osiowym o masie całkowitej nie przekraczającej 18
t , wysokości ok 3850 mm i długości 7500 mm samochód specjalistyczny
z silnikiem min 290 KM, spełniający normę EURO 6 i zbiornikami o łącznej
pojemności ok 10 m3 (min 5,5 m3 osad i min 4 m3 woda). Kabina 3 osobowa
wyposażona w 3 niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa. Samochód może
prowadzić prace w zimie, do -150C
Układ ssania powinien w zakresie ciśnień minimum do -0,085 MPa do 0,05
MPa umożliwić odpompowanie ścieków z poziomu 8 m pp gruntu
Układ ciśnieniowy o 210 dm3/min i ciśnieniu 210 atm;
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Wyposażenie dodatkowe:
- pistolet ciśnieniowy z regulowaną lancą teleskopową o długości minimum 5m
(czyszczenie przyłączy);
- rozdrabniacz twardych osadów;

- kamera inspekcyjna przeznaczona do inspekcji sieci kanalizacyjnych do
średnicy DN 200 mm, o długości kabla transmisyjnego minimum 30 m,
umieszczona w walizce transportowej zamontowanej w zabudowie samochodu;
kamera powinna być doposażona w sztuczny horyzont.
- kamera teleskopowa do inspekcji studni
- korek kanalizacyjny (1 szt.) pneumatyczny dla średnic DN 150-300mm,
- urządzenie do mycia rąk z podgrzewaniem
Zakup został sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 95% kosztów zakupu
netto (z możliwością umorzenia 20%) Wartość pojazdu to blisko 1,3 mln zł.
Pojazd zastąpi samochód z 2008 r. o łącznej pojemności zbiorników na osad
i wodę 6 m3 umożliwiający pracę w temp pow. -5 o C.
4. Gmina Prudnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego projekt pt „Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej
w Łące Prudnickiej”, który aplikuje o dofinansowanie w ramach ogłoszonego
konkursu o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Złożony projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje skomunikowanie
wielofunkcyjnego centrum (WDK, OSP oraz Publiczne Przedszkole) w Łące
Prudnickiej z drogą powiatową 1618 O poprzez przebudowę 220 mb drogi
ul. Nowej.
Całkowity koszt projektu, którego realizację zaplanowano w formule
„zaprojektuj i wybuduj” opiewa na wartość 500 000,00 zł a Gmina Prudnik
aplikuje o jego dofinansowanie kwotą 318 150,00 zł to jest w – maksymalnej
dopuszczalnej

programem

kwalifikowalnych projektu.

-

wysokości

63,63%
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Decyzji zawierającej wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie należy
spodziewać się na przełomie I i II kwartału 2021 roku.
5. Gmina Prudnik złożyła również do biura Lokalnej Grupy Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu wniosek pn „Modernizacja placu zabaw 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 prac
związanych z organizacją nowoczesnego placu zabaw zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie wielofunkcyjnego kompleksu w Łące Prudnickiej
w skład którego wejdzie 10 urządzeń zabawowych, 4 ławki, stojak na rowery,
kosz oraz tablica regulaminowa.
Projekt o całkowitej wartości brutto 88 785,50 zł ubiega się o maksymalne
dofinansowanie określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
określone na poziomie 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu co
w przypadku niniejszego projektu oznacza kwotę 56 493,00 zł.
Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach ogłoszonego
konkursu spodziewać należy się w okresie ok. 6 miesięcy..
6. 11 grudnia wziąłem udział w wideokonferencji Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej dotyczącej działań w obszarze wsparcia rodziny, w której
udział wzięło około 150 uczestników. Potrzebę nowego spojrzenia na kwestię
współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodziny podkreśliła
w swoim wystąpieniu wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds.
Polityki Demograficznej. Rząd uruchomił program grantowy „Po pierwsze
rodzina!” skierowany do organizacji pozarządowych, ale jednocześnie będzie
prowadził wdrażanie nowych koncepcji wsparcia w gminach, które chcą jeszcze

mocniej zaangażować się w działania na rzecz rodziny i doprowadzić do
upowszechnia

dobrych

praktyk.

Będziemy

obserwować

propozycje

ministerstwa i skorzystać z każdego programu, który przyniesie wymierne
korzyści w kluczowych dla rodziny aspektach, takich jak: bezpieczeństwo,
zdrowie, edukacja.
7. W ubiegłą sobotę uczestniczyłem w pogrzebie Janusza Sanockiego, byłego
posła na Sejm RP, radnego gminy Nysa i burmistrza tego miasta w latach 19982001. Człowieka bezkompromisowego, opozycjonistę w czasach PRL-u. Cześć
Jego Pamięci.
8. W dniach od 14.12 do 15.12.2020 r. trwały obrady Euroregionalnego
Komitetu Sterującego, który rozpatrywał wnioski złożone w XII naborze
wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.
Wśród ocenianych wniosków znalazły się 3 projekty Gminy Prudnik, których
realizatorem będzie Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, bowiem wszystkie 3
uzyskały dofinansowanie. Poniżej krótka informacja na temat każdego z nich:
- „Śladami Prymasa Tysiąclecia”:
Całkowita wartość projektu: 35 174,00 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 29 897,90 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 758,70 Euro
Wkład własny: 3 517,40 Euro
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:
1) stworzenie wielojęzycznej broszury dotyczącej osoby Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2) stworzenie odrębnego (niezależnego) modułu w istniejącej już Aplikacji
Mobilnej Gminy Prudnik, promującej między innymi potencjał kulturowy
i przyrodniczy Gminy Prudnik - przedmiotowy moduł w całości dotyczyć będzie
Szlaku Prymasowskiego oraz osoby Kardynała Wyszyńskiego i wszelkich

faktów dotyczących jego internowania w Prudniku. Moduł poświęcony osobie
Kardynała Wyszyńskiego, podobnie jak broszura, zostanie wykonany w 4
językach.
3) organizacja Dni Prymasowskich w Prudniku-Lesie –
7 czerwca 2020 na placu Piłsudskiego w Warszawie miały się odbyć
uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Wyszyńskiego, ale 28 kwietnia 2020
zostały one zawieszone w związku z panującą pandemią COVID-19. Wszystko
wskazuje na to, że zostaną one przeniesione na 2021 rok. Byłaby to doskonała
okazja do tego, aby uczcić osobę Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tego
powodu planuje się organizację Dni Prymasowskich w Prudniku. W ramach
przedmiotowego wydarzenia miałby się odbyć koncert muzyki sakralnej oraz
Bieg Prymasowski. Na to wydarzenie planuje się zaprosić gości z Rep. Czeskiej
- przedstawicieli Partnera projektu, czeskich parafii wchodzących w skład
Szlaku Pielgrzyma oraz sportowców z Czech.
- „Z poezją na Ty”:
Całkowita wartość projektu: 23 509,80 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 19 983,33 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 175,49 Euro
Wkład własny: 2 350,98 Euro
W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących
działań:
1) wydanie polsko-czeskiego tomiku poetyckiego, w którym zostaną zawarte
wiersze autorstwa dwóch poetów z terenu pogranicza polsko-czeskiego:
Wojciecha Ossolińskiego oraz Františka Všetički. Almanach zostanie wydany
w nakładzie 1000 egzemplarzy;
2) wykonanie czterech pamiątkowych płyt chodnikowych, na których
uwiecznione zostaną cytaty autorów almanachu poetyckiego. Cytaty zostaną
uwiecznione w formie odlewu na płytach chodnikowych;

3) organizacja wieczoru poetyckiego - spotkania poetów z Polski oraz
Republiki Czeskiej, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty projektu
w postaci tomiku poetyckiego.
- „Pewniej na pograniczu”:
Całkowita wartość projektu: 23 284,80 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 19 792,08 Euro
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 164,24 Euro
Wkład własny: 2 328,48 Euro
W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących
działań:
1) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wspólnych szkoleń oraz
ćwiczeń - w ramach przedmiotowego działania planuje się zakup sprzętu
i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń i pokazów dotyczących
udzielania pierwszej pomocy. Przedmiotowe działanie zakłada zakup: dwóch
defibrylatorów AED, jednego defibrylatora treningowego, wodnego manekina
ratunkowego oraz torby R1 z pełnym wyposażeniem medycznym;
2) szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej i OSP - przeprowadzenie
szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
życia. Zamysł przyświecający Wnioskodawcy projektu jest taki, aby
odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze straży miejskiej i członkowie OSP
włączyli

się

w

przeprowadzenie

kampanii

informacyjno-promocyjnej

skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu pogranicza polskoczeskiego, ale także do dorosłych obywateli polskich i czeskich;
3) kampania informacyjno-promocyjna dla mieszkańców pogranicza polskoczeskiego - kampania będzie prowadzona poprzez spotkania strażników
miejskich przy udziale funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji w szkołach oraz
przy udziale członków OSP w sołectwach - w świetlicach wiejskich.

9. Pod koniec listopada Gmina Prudnik uruchomiła nową aplikację miejską.
Aplikacja miejsko-turystyczna powstała z myślą o mieszkańcach gminy, jak
również o wszystkich tych, którzy chcą wybrać się do Prudnika i w jego okolice,
aby dowiedzieć się więcej na temat naszego regionu. Aplikacja składa się z
następujących modułów:
- miejsca - gdzie dowiesz się o prudnickich zabytkach, znajdziesz kontakt do
urzędów,

instytucji,

lokali

gastronomicznych,

obiektów

sportowych,

noclegowych, dowiesz się w jakich godzinach kursują autobusy i pociągi,
- audio przewodnik - spotkasz postacie związane z Prudnikiem, które oprowadzą
Cię po Prudnickim Szlaku Miejskim, opowiadając ciekawe historie i anegdoty,
- zgłoś usterkę - możesz poinformować nas o nie świecącej lampie, uszkodzonej
ławce, czy zerwanej tablicy,
- wydarzenia - zawsze będziesz wiedział na bieżąco, co i gdzie, dzieje się
w Prudniku,
- trasy - nie zgubisz się przemierzając lokalne turystyczne szlaki piesze,
rowerowe, konne czy nordic walking,
- planer - zaplanuj wycieczkę po Prudniku, wstaw swoje ulubione trasy
i wydarzenia,
- aktualności - zawsze otrzymasz aktualne informacje dot. Gminy Prudnik,
- strefa firm - sprawdź informacje odnośnie prudnickich firm.
Darmowa aplikacja Gminy Prudnik dostępna jest w czterech wersjach
językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej. Aplikacja powstała
dzięki realizacji projektu pn. "Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki", który jest
współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.
10. 5 grudnia odbyły się zawody pływackie o Puchar Burmistrza Prudnika.
W rywalizacji wzięło udział 50 zawodników w różnych kategoriach wiekowych
– od najmłodszych adeptów pływania do zaprawionych w bojach seniorów.

Gratuluję wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom, dziękując jednocześnie
Agencji Sportu i Promocji za sprawą organizację zawodów.
11. 2 grudnia odbył się pierwszy w historii Prudnickiego Ośrodka Kultury
koncert online. Była to forma dotarcia do szerszej publiczności z ofertą
kulturalną wysokiej jakości przez media społecznościowe. Koncert zobaczyło
około 7 tysięcy osób. Dziękuję organizatorom oraz zespołowi „Pół na pół”,
który zagrał w tym naszym pierwszym historycznym koncercie.
12. 9 grudnia rozpoczął się Wirtualny Jarmark. W normalnych warunkach
odbywałaby się V edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Żałujemy, że
pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły nas do odwołania Jarmarku,
gdyż była to impreza, która z roku na rok cieszyła się coraz większą
popularnością. Pierwszy jarmark odbył się w 2016 roku, na prudnickim rynku
ustawiono namiot, w którym odbywały się występy artystyczne oraz znajdowały
się tam stragany z rękodzielnictwem. W zeszłym roku zawitało do nas prawie
60 wystawców (bombki, stroiki, zabawki, elementy drewniane, a także stoiska
gastronomiczne).Prezentowane były liczne atrakcje muzyczne, a także pokazy
magiczne, warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze. Jarmark odwiedził także Św.
Mikołaj, który miał dla najmłodszych podarki. Prawdziwą furorę zrobiło
natomiast otworzenie Jarmarku połączone z rozświetleniem choinki, bo
towarzyszył im pokaz laserów. W tym roku chcieliśmy dać mieszkańcom
namiastkę Jarmarku, stąd pomysł by przenieść go do przestrzeni wirtualnej.
Stworzyć swoistą przestrzeń wymiany handlowej. Rękodzielnikom stworzyć
miejsce reklamy i dotarcia do potencjalnego klienta, który ceni sobie jakość
wykonania. Każdy wystawca może za pomocą e-maila lub wiadomości na fb,
wysłać zdjęcia swoich produktów oraz krótki opis. Tak zebrane informacje
umieszczamy w specjalnym wydarzeniu na fb oraz specjalnie na tę okazję
stworzonej stronie. Obecnie wystawców jest 15-stu, ale liczba ta codziennie

rośnie. Uzupełnieniem jest wydana płyta

z kolendami w wykonaniu

prudniczanki Natalii Rygiel, która jest dystrybuowana wśród mieszkańców
naszej gminy.
13. Korzystając z okazji chciałbym złożyć mieszkańcom Gminy Prudnik
życzenia zdrowych i wesołych świąt. Niech nadchodzący 2021 rok będzie dla
nas wszystkich rokiem w każdym wymiarze lepszym od tego mijającego.

