Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 30 marca do
26 kwietnia 2018 roku. Z ważniejszych rozpatrywanych spraw, którymi
zajmował się w tym czasie kierowany przeze mnie Urząd, należy wymienić:
1.We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła most w drodze
krajowej, ulicy Batorego. Most zostanie rozebrany, a w następnej kolejności odbudowany
przez firmę Himmel & Papesch. To wydarzenie oznacza, że od wtorku od godz. 8,
obowiązuje nowa organizacja ruchu w mieście z oddanym do użytku mostem tymczasowym
przy ul. Kochanowskiego i ulicą Wańkowicza. Oprócz nowego oznakowania dużą rolę
w organizacji ruchu spełniają funkcjonariusze ruchu drogowego naszej Policji. Analizujemy
usytuowanie znaków i pojawiające się kłopoty kierowców z ich stosowaniem. Mamy
świadomość, że w pierwszym okresie bardzo dużym problemem będą wieloletnie
przyzwyczajenia kierowców. Po kilku dniach , albo niezwłocznie w przypadkach
pojawiających się problemów będziemy konsultować organizację ruchu w tym ewentualne
jej zmiany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przy tej okazji chciałbym
zauważyć, że dużym osiągnięciem tego przedsięwzięcia jest jego koordynacja. Proszę
zauważyć, że uczestnicy porozumienia wykonali swój zakres zadań w terminie w tym przede
wszystkim Powiat Prudnicki, który oddał praktycznie przed czasem do użytku ulicę
Kolejową, wcześniej przy udziale finansowym Gminy Prudnik podniósł nośność mostu przy
ulicy Nyskiej, a Gmina Prudnik wykonała most tymczasowy i dojazd do niego ulicą
Wańkowicza. Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Wojewodzie Opolskiemu Adrianowi
Czubakowi oraz jego służbom, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji
Jarosławowi Mice, Dowódcy pułku w Inowrocławiu i Jednostki w Głogowie oraz żołnierzom
tej jednostki, Ministrowi Energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz Prezesowi Agencji
Rezerw Materiałowych w Warszawie.
2. W dniu 29 marca Gmina Prudnik złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek pt
„Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik”, który aplikuje
o środki na jego realizację w ramach programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej”. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego przewiduje budowę
dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy dwóch Zespołach
Szkolno -Przedszkolnych w miejscowościach Szybowice oraz Rudziczka. W ramach zadania
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach planowane jest wykonanie
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na którym wydzielone zostanie:
- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00x 18,00 m.,
- boisko do mini piłki nożnej o wymiarach 13,00x29,50 m.,
- boisko do mini koszykówki o wymiarach 12,00 x 22,00 m.
Natomiast w ramach projektu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce planowane
jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na którym wydzielone
zostanie:
- boisko do mini piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarach o wymiarach 20,00x 40,00 m.,
- boisko do koszykówki o wymiarach 13,00x24,00 m.,
- boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m.
Złożony projekt przewiduje również wyposażenie w/w boisk w niezbędną infrastrukturę
towarzyszącą w postaci: piłkochwytów, słupków aluminiowych do gry w siatkówkę, zestawu
do gry w koszykówkę, bramek z profili aluminiowych, ławek oraz koszów na odpady.
Projekt opiewa na wartość całkowitą w wysokości 640 958,00 zł i ubiega się dofinansowanie
w kwocie 320 479,00 zł stanowiącej 50% wartości całkowitej zadania.
Planowany termin realizacji w przypadku akceptacji projektu określony został na okres do
15 listopada br.
1

Zgodnie z regulaminem programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej” decyzja o wyborze zadań, które otrzymają dofinansowanie
spodziewana jest w okresie do 3 miesięcy od zakończenia naboru tj terminie do końca m-ca
czerwca br.
3. W dniu 12 kwietnia Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek
pt „”Budowa sieci dróg oraz kanalizacji deszczowej ulic Azaliowej, Dębowej, Jaśminowej
i Kalinowej w Prudniku, który aplikuje o środki na jego realizację w ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej .
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego przewiduje wykonanie dróg wraz z kanalizacją
deszczową oraz niezbędną instalacją teletechniczną na ulicach Azaliowa, Dębowa, Jaśminowa
oraz Kalinowa w Prudniku.
Projekt opiewa na wartość całkowitą w wysokości 4 735 154,85 zł i ubiega się
dofinansowanie w kwocie 3 788 123,00 zł stanowiącej 80% wartości całkowitej zadania.
Planowany termin realizacji w przypadku akceptacji projektu określony został na okres do
końca m-ca listopada br.
Zgodnie z uregulowaniami Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej decyzja o wyborze zadań,
które otrzymają dofinansowanie spodziewana jest w terminie do 15 maja br.
4. W dniu 16 kwietnia Gmina Kluczbork złożyła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji projekt pt „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie,
Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku”, który aplikuje o środki na jego
realizację w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020
Zakres rzeczowy zadania dotyczący Gminy Prudnik przewiduje w zakresie podatków i opłat
lokalnych:
1. Stworzenie portalu informacji podatkowej/opłatowej – e-Urząd gdzie interesant mieć
będzie możliwość, podglądnięcia spersonalizowanych danych na temat łączących go relacji
finansowych z Gminą, złożenia wniosków, dokonania płatności internetowych za podatki,
odpady i opłaty lokalne oraz systemu powiadamiania klienta;
2. Wizualizację części usług związanych z dochodami gminy. Aplikacja dziedzinowa
mapowa będzie tworzyła na żądanie wybrane ewidencje źródłowe dostępne w systemie
informacji przestrzennej oraz do publikacji przez usługę WMS oraz Geoportal Gminy
np. nieruchomości objęte podatkiem od osób fizycznych lub od osób prawnych.
3. Zakup komputera PC wraz z monitorem i oprogramowaniem biurowym, który umożliwi
sprawną obsługę aplikacji e usług podatkowych zdefiniowanymi w projekcie.
4. Szkolenie pracowników Gminy w zakresie wdrażanych usług elektronizacji procesu
obsługi podatkowej.
5. Badanie satysfakcji klientów – stworzenie dedykowanych e-portali.
Natomiast projekt w części dotyczącej zarządzania nieruchomościami przewiduje:
1. Wdrożenie modułu obejmującego wektoryzację Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego;
3. Wdrożenie modułu Inwestycje;
4. Wdrożenie modułu „Inwestuj w Gminie”.
5. Zakup sprzętu komputerowego.
6. Szkolenie pracowników Gminy.
Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewa na wartość całkowitą w wysokości
195 816,00 zł brutto i Gmina Prudnik ubiega się o dofinansowanie swojej części projektu
w wysokości 165 033,72 zł stanowiącej 84,28% wartości całkowitej swoje części projektu.
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5. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik na 2018 rok rozstrzygnięto lub wdrożono następujące
procedury przetargowe:
1) rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek
organizacyjnych i spółek gminy. Umowę podpisano z Polskim Przedsiębiorstwem
Energetycznym Konerg S.A. z Krakowa. Kwota umowy 1 324 899,26 zł.
2) rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi we wsi Niemysłowice. Umowę podpisano z
Jackiem Toborkiem z Głubczyc, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GRUNT
Usługi Drogowe Jacek Toborek. Kwota umowy 926 451,03 zł.
3) rozstrzygnięto przetarg na remont posadzek w budynku Publicznego Przedszkola nr 3
w Prudniku. Umowę podpisano z Robertem Bartos z Wielunia, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą CHAOS Design Robert Bartos. Kwota umowy 59 675,91 zł.
4) rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg gminnych. Umowę podpisano z Ryszardem
Kędziorem z Nowej Wsi, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
Budowlanych Drogowych i Projektowych Ryszard Kędzior. Kwota umowy 296 626,00 zł.
5) rozstrzygnięto przetarg na IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży
kwartał. Umowę podpisano z Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – Transport Towarowy Ryszard Biela, Sidzina ul. Grodkowska 1, 48-320
Skoroszyce
Członek konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” Mariusz Biela, Sidzina
ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce.
Kwota umowy 6 301 927,74 zł.
6) rozstrzygnięto przetarg na IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały
kwartał. Umowę podpisano z Mariuszem Bielą z Sidziny, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” Mariusz Biela. Kwota
umowy 894 859,18 zł.
7) ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w Gminie Prudnik. Otwarcie ofert odbędzie się 16.05.2018 r.
8) ogłoszono przetarg na system podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku
z wykorzystaniem energii słońca. Otwarcie ofert odbędzie się 11.05.2018 r. Zadanie
realizowane w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego.
9) ogłoszono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na remont elewacji parteru wraz z
cokołem oraz naprawą schodów wejściowych do Ratusza. Otwarcie ofert odbędzie się
7.05.2018 r.
6. Informuję, że zakończone zostało zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej
Publicznego Gimnazjum nr 1”.
Prace realizowane były w okresie od 26.10.2017 r. do 15.03.2018 r.
Całkowity koszt inwestycji: 492 198,41 zł.
Koszt robót budowlanych: 479 690,18 zł
Wykonawcą robót była Firma „BARTON” Janusz Barton , 48-250 Głogówek, ul. Prusa 14.
Zadanie było współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Opolu w postaci udzielonej pożyczki w kwocie 258 300,00 zł
Zakres wykonanych prac obejmował :
- ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych metodą BSO,
- ocieplenie stropów dachów nad salą sportowa i przybudówką,
- wymiana okien drewnianych na stolarkę PCV
- wymiana drzwi zewnętrznych
- izolacja pionowa ścian fundamentowych,
- wykonanie papowego pokrycia dachu,
- montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych,
- montaż sufitu podwieszonego w sali sportowej na z blachy trapezowej T 35,
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- montaż daszków z poliwęglanu
- wymiana instalacji odgromowej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu
LED,
- wykonanie opaski i ciągów pieszo - jezdnych z betonowej kostki brukowej
- prace wewnętrzne - renowacja parkietu w sali gimnastycznej, malowanie ścian.
Obiekt po modernizacji w dniu wczorajszym został przekazany użytkownikowi, czyli
Publicznemu Gimnazjum nr 1.
7. Dobiega końca "Budowa kompleksu sportowego w Prudniku na Osiedlu Jesionowe
Wzgórze", którego oddanie do użytku przewidywane jest w czerwcu, a oddanie do
korzystania mieszkańcom we wrześniu.
W tej chwili na obiekcie instalowany jest tzw. biały montaż, trwają prace porządkowe oraz
nasadzenia zieleni. Na lipiec planowane jest oddanie do użytku drogi dojazdowej.
Do dyspozycji mieszkańców oddany zostanie kryty basen oraz hala
sportowa z
pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki. Dodatkowymi atrakcjami dla użytkowników
basenu będzie brodzik dla dzieci, sauna, jacuzzi oraz hydromasaże w niecce basenowej. Aby
zindywidualizować charakter obiektu, ogłosiłem konkurs na nazwę kompleksu sportowego.
8. W dniu dzisiejszym przedłożyłem Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie odpłatnym, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, na czas
nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych
Jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1.
Przyjęcie tej uchwały kończy formalną część przekształceń gospodarki komunalnej w naszej
gminie, o których wielokrotnie wspominałem, a które w największym skrócie polegają na
likwidacji Zarządu Budynków Komunalnych i włączeniu zorganizowanej części tego
przedsiębiorstwa do Zakładu Usług Komunalnych.
W konsekwencji w najbliższy piątek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Wspólników na którym podjęte zostaną następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie jako wkład niepieniężny w celu podwyższenia
kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego
zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
o wartości 296 000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), w skład której wchodzą:
a) prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr: 2006/92 (KW
OP1P/00030531/6), 558/85 (KW OP1P/00030721/5), 700/85 (KW OP1P/00008472/1), 90
i 1036/91 (KW OP1P/00030529/9), 410/85 (KW OP1P/00030530/9) i 2002/94
(KW OP1P/00030532/3) o łącznej powierzchni 0,9385 ha. Księgi wieczyste prowadzone
przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku.
b) wartości niematerialne i prawne ,
c) środki trwałe z grupy III do VIII,
d) środki niskocenne .
- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych .
W wyniku podjęcia tej uchwały Spółka dysponująca dotychczas 500 udziałami o wartości
nominalnej 909,00zł każdy o łącznej wartości 454 500 zł obejmie 1205 nowych udziałów
po 909,00zł każdy o łącznej wartości 1 095 920zł. i dysponować będzie 1705 (udziałami po
909,00zł każdy oraz o łącznej wartości 1 550 420 zł.
- kolejna uchwała będzie dotyczyć zmiany przedmiotu działalności Spółki i uwzględniać
będzie wszystkie zadania, które powierzone zostały przez radę Miejską wcześniejszymi
uchwałami.

4

W tym dniu zostanie zawarta również notarialna umowa użytkowana nieruchomości
zabudowanych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowej Spółki Gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1.
Sprawy wewnętrzne Spółki będą uzgadniane z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki.
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