Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 31 stycznia do 28 lutego
2018 r. Z ważniejszych spraw należy wymienić:

1. 15 lutego gościliśmy w naszym Urzędzie przedstawicieli Dęblińskiego Batalionu Drogowo
– Mostowego. Celem spotkania był rekonesans miejsca budowy tymczasowej przeprawy
mostowej na rzece Prudnik w związku z przebudową mostu w ulicy Batorego, która wraz
z obiektem mostowym jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Opolu. To kolejne spotkanie z przedstawicielami wojska było bardzo konkretne i kończące
cały proces przygotowania miejsca, w którym ma być posadowiony most. Powodzeniem
zakończył się również przetarg na budowę drogi i budowę podpory pośredniej oraz
przyczółków mostu, złożone zostały 2 oferty, przetarg powinien być rozstrzygnięty
w najbliższych dniach. W pracach komisji przetargowej wziął udział również przedstawiciel
GDDKiA. Przypomnę, że koszty związane z budową mostu ponosi Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych.
Wojsko planuje, że przy budowie będzie zaangażowanych 15 żołnierzy oraz 5 ciężarówek,
którymi do Prudnika ma być przywieziony most i pozostały sprzęt.
Staraniem Gminy, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wyraził zgodę na poniesienie
przez Gminę praktycznie minimalnych kosztów tej operacji, tj. zakwaterowania żołnierzy
i ich wyżywienia, a w koszcie transportu mostu jedynie kosztu paliwa.
Wydawać by się mogło, że wszystkie elementy tej układanki są już dograne, jednak pozostaje
jeszcze rozpatrzenie naszego wniosku przez Ministra Energii w zakresie przyznania Gminie
mostu tymczasowego typu DMS – 65, który jest w zasobach Agencji Rezerw Materiałowych
podległej właśnie Ministrowi Energii. Oczekiwane rozstrzygnięcie ma zapaść jeszcze w tym
tygodniu.
Jeśli wszystko ułoży się po naszej myśli zamierzamy w marcu przystąpić do prac przy
przyczółkach oraz budowie drogi.
2. W dniu 14 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki
konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” edycja 2018.
Pragnę niniejszym poinformować, iż projekt Gminy Prudnik pt. „Utworzenie Klubu
„Senior +” w Prudniku” znalazł się na liście projektów które uzyskają wnioskowane
dofinansowanie na jego realizację w maksymalnej – dopuszczalnej w programie – kwocie
150 000,00 zł.

Przypomnę że, projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje przeprowadzenie niezbędnych
prac remontowo – budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do
stworzeniu Klubu „Senior +” w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku
będącego nową siedzibą Ośrodka Opieki Społecznej zlokalizowanego w Prudniku przy
ul. Traugutta 10.
Klub „Senior+” składać będzie się z następujących pomieszczeń:
- dwa pomieszczenia ogólnodostępne (pierwsze o pow. 27,76 m2, drugie o pow. 50,92 m2)
wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt (tj. stoły, krzesła, narożniki, fotele, stoliki
kawowe, telewizor),
- pomieszczenia kuchennego (o pow. 11,61 m2) wyposażonego w niezbędne wyposażenie
takie jak: meble kuchenne, urządzenia agd. (kuchenka elektryczna z piekarnikiem do
zabudowy, kuchenka mikrofalowa, lodówka z zamrażalnikiem do zabudowy, zmywarka do
zabudowy, czajnik, ekspres do kawy), garnki, zestawy obiadowo - kawowe, filiżanki, sztućce,
lustro, pojemniki na mydło,
- łazienki wyposażonej w 2 toalety (pierwsza dla kobiet i osób niepełnosprawnych, druga dla
mężczyzn) wraz z niezbędnym wyposażeniem w postaci: luster, pojemników na mydło,
pojemników na ręczniki papierowe oraz pojemników na papier toaletowy,
- wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni,
- wydzielonego pomieszczenie na środki czystości.
Ilość jak i przeznaczenie powyższych pomieszczeń powoduje, iż Klub „Senior+” spełniać
będzie kryteria lokalowe określone w „Programie „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020” dla
tego typu placówek i świadczyć będzie osobom starszym usługi: socjalne (w tym możliwość
przygotowania

posiłku),

edukacyjne,

kulturalno-oświatowe,

sportowo-rekreacyjne,

aktywizujące społecznie.
Złożony projekt opiewa na całkowitą wartość 221 795,47 zł przy jego dofinansowaniu kwotą
150 000,00 zł. a jego rzeczowa realizacja nastąpi w roku bieżącym w terminie do końca
listopada.
3. Chciałbym odnieść się do różnych stanowisk, opinii, czy też w końcu uzasadnionych
niepokojów naszych mieszkańców, które mają związek ze złożonym wnioskiem Elektrowni
Prudnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania modernizacja
elektrociepłowni w elektrownię OZE opalanej słomą na terenie elektrowni Prudnik spółka
z o.o. przy ulicy Nyskiej.

Na tą okoliczność spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożyła według
właściwości do Burmistrza wniosek wraz z raportem. Dokument ten jest bardzo wnikliwie
analizowany praktycznie pod każdym kątem. Zdaję sobie sprawę, że potencjalna lokalizacja
takiego przedsięwzięcia w centrum miasta jest problematyczna. Przede wszystkim
przedsięwzięcie to musi być zgodne z planem przestrzennego zagospodarowania, a wszelkie
etapy postępowania muszą uwzględniać postanowienia ustawy o dostępie do informacji
o środowisku w tym udziału społeczeństwa w tych postępowaniach.
Reasumując informuję Państwa, że nic nie zwalnia mnie z obowiązku rozpatrzenia wniosku
Spółki, ale też nic nie zwalnia mnie z obowiązku dbania o interes mieszkańców naszego
miasta w tym stanu środowiska, w którym żyjemy i mieszkamy i zapewniam wszystkie osoby
zaniepokojone tą sytuacją, że w sprawie tej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dołożymy
szczególnej staranności.
4. Zgodnie z budżetem gminy na 2018 rok wdrożono następujące procedury przetargowe:
1) ogłoszono przetarg na budowę drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej. Wpłynęły
2 oferty. Trwa procedura sprawdzania ofert.
2) otwarto oferty w przetargu na przebudowę z rozbudową i nadbudową budynku hali
sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu
kultury w Łące Prudnickiej. Wpłynęło 5 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
3) ogłoszono przetarg na drogę dojazdową do kompleksu sportowego ul. Podgórna
w Prudniku. Otwarcie odbyło się 27 lutego 2018 r. Wpłynęły 2 oferty. Trwa procedura
sprawdzania ofert.
4) ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek
organizacyjnych i spółek gminy. Otwarcie ofert odbędzie się 20 marca 2018 r.
5. Przekazana na dzisiejszą sesję informacja dotycząca restrukturyzacji Zakładu Usług
Komunalnych poprzez wniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa –
zlikwidowanego Zarządu Budynków Komunalnych zawiera tok postępowania związany
z likwidacją Zarządu Budynków Komunalnych, wniesienia aportem majątku do ZUK oraz
procedury postępowania po zakończeniu tego procesu. Informuję, że zleciłem wycenę
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie podstawą do podwyższenia kapitału
zakładowego ZUK. Planujemy wniesienie aportu pod koniec marca. W opracowaniu jest też
umowa o użytkowanie i umowa o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami
użytkowymi. W przygotowaniu są wykazy nieruchomości podlegających wniesieniu
w aporcie do Spółki i mienia, które zostanie przekazane w użytkowanie Spółce. Wykazy

zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na
21 dni.
6. W dniu 13 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli gmin regionu
południowo-zachodniego gospodarki odpadami w związku z niepodjęciem współpracy
z wyłonioną w dniu 25.01.2018 r. Kancelarią Radcy Prawnego P. Macieja Derejczyka
z Wrocławia dotyczącym reprezentowania gmin w sporze z Gminą Nysa w sprawie
wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej za przyjęcie
i

przetwarzanie

odpadów

w

Regionalnym

Centrum

Gospodarki

Odpadami

w Domaszkowicach.
Z 2 ofert przedstawionych przez zaproszone kancelarie radców prawnych w głosowaniu
jawnym wybrano Kancelarię Radcy Prawnego Pana Janusza Szot z Opola. Aktualnie trwają
uzgodnienia gmin w zakresie ostatecznego kształtu umowy pomiędzy gminami a kancelarią.
7. Informowałem Państwa wcześniej, że firma HENNIGES wynajęła dodatkową część hali
około 1000 m² - po byłym ZPB Frotex na zasadach określonych przez Radę Miejską
w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych
stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Invest-Park „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej. Dzisiaj
mamy zapowiedź, że firma zamierza wynająć całą nieruchomość, czyli 2467,32 m²
i zrealizować określony program remontowo - inwestycyjny. Ponadto na najbliższe
5 miesięcy została wynajęta firmie dodatkowa powierzchnia magazynowa tj. 2.114,48 m² w obiekcie byłej tkalni.

