Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 26 kwietnia do 29 maja 2018
roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu
oraz zatwierdził listę ocenionych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach
działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Niniejszym informuję, iż złożony przez Gminę Prudnik projekt pt. "Organizacja działań
informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Prudnik."
znalazł się na liście zaakceptowanych projektów i tym samym otrzyma pełne wnioskowane
dofinansowanie w kwocie 208 002,22 zł stanowiące 85% kosztów całkowitych projektu, które
wynoszą 244 708,50 zł.
Zakres rzeczowy jaki zrealizowany zostanie w projekcie obejmować będzie przeprowadzenie
na terenie Gminy Prudnik kampanii informacyjno – edukacyjnej dedykowanej do wszystkich
grup wiekowych mieszkańców Gminy, od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczniów
do osób dorosłych włącznie, na którą składać będą się :
- cykl prelekcji (po 4 szt. w każdej z 6 szkół podstawowych, po 1 szt. w każdym z 8
przedszkoli i po 4 szt. w każdym z 2 gimnazjów)
- 3 konkursy (na szczeblu przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów),
- 1 seminarium w Prudniku,
- 10 spotkań informacyjnych zorganizowanych na terenach wiejskich (po jednym w każdym
sołectwie),
- 1 piknik ekologiczny.
Planowanym do osiągnięcia celem projektu będzie zwiększenie świadomości mieszkańców
Gminy Prudnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi szczególnie w
kontekście selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Osiągnięciu zamierzonego celu dedykowane będzie szerokie spektrum narzędzi
wspierających promocję tematyki segregacji odpadów komunalnych takie jak:
- promocja w mediach: prasie (lokalnej i regionalnej), regionalnej rozgłośni radiowej, portalu
społecznościowym,
- zakup drobnych przedmiotów promujących konieczność segregacji odpadów komunalnych
(planów lekcji dla dzieci, zakładek do książek, przewodników pod nazwą „ Segregują
pokolenia” zawierających informacje dotyczącej segregacji odpadów tekstylnych, toreb na
zakupy, wózków na zakupy dla osób starszych).
Zgodnie z zaakceptowanym projektem rzeczowa realizacja projektu winna nastąpić w
terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r. włącznie.
2. W dniu 14 maja Zarząd Województwa Opolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu oraz
zatwierdził listę ocenionych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej”.
Niniejszym informuję, iż złożony projekt partnerski pt „Ochrona bioróżnorodności w
Subregionie Południowym”, którego liderem była Gmina Nysa a jego partnerami Gmina
Prudnik oraz Nadleśnictwo Prudnik znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej
uzyskując aż 93,33% możliwej do zdobycia ilości punktów w trakcie jego oceny
merytorycznej.
Złożony projekt swoim zakresem w części dotyczącej Gminy Prudnik dotyczy budowy
ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym przy ul. Poniatowskiego w
Prudnik o długości 991 mb wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci: ogrodzenia, trzech

tablic informacyjnych, dziesięciu tablic edukacyjnych, dwóch tablic z wizualizacją ścieżki,
trzech platform widokowych, ławek oraz koszy.
Zakres rzeczowy jaki realizowany będzie w projekcie przez Gminę Prudnik będzie łączyć się
geograficznie stanowiąc uzupełnienie zakresu prac jakie już są realizowane w ramach
projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i
historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” .
Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewa na całkowitą wartość 906 640,95 zł., a
Gmina Prudnik uzyskała dofinansowanie swojej części projektu w kwocie 770 644,81 zł,
która stanowi maksymalny 85-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowanych naszej części projektu.
Zgodnie ze złożonym projektem rzeczowa realizacja naszej części projektu winna nastąpić w
terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r.
Pragnę przypomnieć, iż pozostali partnerzy projektu planują następujący zakres prac:
Gmina Nysa - Ochronę chrząszcza pachnicy dębowej występującego w części leśnej Parku
Miejskiego w Nysie w tym reintrodukcji cisa pospolitego oraz zagospodarowania części
fortyfikacji w części „Obwałowań Wysokich” od ul. Bramy Grodkowskiej do „Bramy
Ceglanej” przy ul. Ignacego Krasickiego w zakresie ochrony występujących tam nietoperzy
i roślin,
Nadleśnictwo Prudnik - Wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych promujących
bioróżnorodność Rezerwatu „Przyłęk” stanowiącego obszar Natury 2000.
3. Informowałem Państwa jeszcze w ubiegłym roku o złożeniu 31 sierpnia 2017 w Banku
Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, ankiety nieruchomości, którą przeznaczyliśmy do
zabudowy w ramach programu „mieszkanie plus”.
W konsekwencji wraz ze współpracownikami uczestniczyłem 12 stycznia 2018 roku w
spotkaniu w Warszawie , na którym przedstawiono nam założenia projektu.
Nasz plan zakładał budowę w pierwszym etapie 70 mieszkań, na co uzyskaliśmy zgodę Rady
Miejskiej i akceptację mieszkańców, którzy w ankiecie wskazali popyt na mieszkania
praktycznie trzykrotnie wyższy od zakładanego rezultatu.
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że nasz wspólny projekt uzyskał akceptację
Komitetu Transakcyjnego BGK Nieruchomości.
Aby właściwie oszacować wartość projektu BGK Nieruchomości prowadzi analizę w celu
uzyskania optymalnej analizy chłonności. W tym celu przekazaliśmy dokumentację działki w
tym mapę zasadniczą. Ewentualną koncepcję zagospodarowania terenu przekażemy po jej
wykonaniu i zaakceptowaniu.
4. 17 maja na zaproszenie władz samorządowych Slezskich Pavlovic uczestniczyłem w
spotkaniu z Prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem. Spotkanie przebiegało w
bardzo miłej atmosferze, a powodem pobytu pana Prezydenta była chęć podziękowania
mieszkańcom, którzy w wyborach prezydenckich w 2017 roku udzielili mu blisko 90 %
poparcia.
5. Informuję, że na terenie Gminy Prudnik zostaną zrealizowane 3 projekty dofinansowane w
ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2018”. W gronie laureatów pierwszej
tegorocznej edycji konkursu znaleźli się:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi „
Nasza Trójka” w Prudniku w partnerstwie z: Panią Agatą Wilczek, Zespołem Szklono –
Przedszkolnym nr 2 w Prudniku, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, Muzeum Wsi
Opolskiej w Opolu, Panem Marcinem Husakiem zrealizuje projekt małe miasto – Wielkie
Sprawy!

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kard S. Wyszyńskiego w
Prudniku – „Przyjazna jedynka” w partnerstwie z: Zespołem Szklono – Przedszkolnym,
Szkołą Podstawową im. Orląt Lwowskich w Szybowicach, Specjalnym Ośrodkiem
Szklono – Wychowawczym w Prudniku, Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Orląt
Lwowskich w Opolu, Prudnickim Ośrodkiem Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
oraz Panią Anną Marią Mykicką zrealizuje projekt Orlęta przyszłości.
3) Pan Mariusz Pucia w partnerstwie z: Uniwersytetem Opolskim, panem Dariuszem
Kownackim, Niemieckim Towarzystwem Oświatowym, Łubniańskim Ośrodkiem
Kultury, Panią Iwoną Wylęgałą oraz Domem Kultury w Dziergowicach zrealizuje projekt
Etnoliptus Silesiensis – od korzeni ku przyszłości.
6. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik na 2018 rok wdrożono następujące procedury
przetargowe:
1). otwarto oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w Gminie Prudnik. Wpłynęły 2 oferty. Trwa procedura sprawdzania ofert.
2). otwarto oferty w przetargu na system podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku
z wykorzystaniem energii słońca. Kwota złożonej jedynej oferty wynosi 680 190,00 zł.
Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 172
000,00 zł i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny otrzymanej oferty. Przetarg
unieważniono.
3). w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na remont elewacji parteru wraz z
cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza złożono 1 ofertę lecz wykonawca
wycofał się z podpisania umowy. Umowę zawarto z ZUK Prudnik na kwotę 100 000,00 zł.
4). ogłoszono przetarg na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Otwarcie ofert
odbędzie się 13.06.2018 r.
5). ogłoszono przetarg na IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika –
zagospodarowanie terenu przy OPS. Otwarcie ofert odbyło się 25.05.2018 r. Wpłynęły 2
oferty. Trwa procedura
sprawdzania ofert.
6). ogłoszono przetarg na Utworzenie Klubu „Senior +” w Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie
się 29.05.2018 r.
7. W dniach 25-26 maja delegacja miasta Prudnik wzięła udział w dorocznym, już
dziewiątym Festiwalu Miast Cittaslow. Gospodarzem tegorocznego festiwalu było miasto
Lidzbark
z województwa warmińsko - mazurskiego, będące członkiem sieci 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 warmińskomazurskim. Podczas festiwalu w Lidzbarku odbyło się zebranie Członków Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow w wyniku, którego podjęto następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia recertyfikacji miast Barczewo, Dobre Miasto i Gołdap, które
przystąpiły do sieci w 2013 roku i zgodnie ze Statutem po upływie 5 lat przechodzą proces
ponownej certyfikacji
oraz
- w sprawie zmian do Regulaminu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz stowarzyszenia, delegacje
miast będących w sieci i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow.
W sobotę 25 maja miasteczka Cittaslow, a jest ich w Polsce już 28, przygotowały specjalne

stoiska promujące walory swoich gmin. Na kolorowych straganach nie zabrakło regionalnych
produktów żywnościowych i lokalnych smakołyków. Miasta zaprezentowały także miejscowe
rękodzieło, poczynając od drewna, po wytwory sztuki koronkarskiej oraz dzieła z gliny.
Podczas festiwalu członkowie sieci Cittaslow chcą pokazać to, co mają najlepsze, a ich oferta
z roku na rok jest coraz bogatsza. Wydarzeniom towarzyszyły występy artystyczne.
Nasze prudnickie stoisko przygotowane przez pracowników Muzeum Ziemi Prudnickiej,
Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz Urzędu Miejskiego z pamiątkami i
wydawnictwami promocyjnymi, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na stoisku
prowadzono warsztaty malowania wzorów opolskich, w których licznie brali udział młodsi
uczestnicy festiwalu. Podczas oficjalnego otwarcia festiwalu rozstrzygnięto konkursy
ogłoszone w kwietniu dla mieszkańców na filmik promujący miasteczka „Cittaslow –
nakręćmy się” oraz konkurs literacki „Dobra fraszka”. Miasto Prudnik otrzymało pierwszą
nagrodę w konkursie literackim „Dobra Fraszka”.
8. Mija miesiąc od formalnego włączenia Zarządu Budynków Komunalnych do Spółki Zakład
Usług Komunalnych. Podwyższony został
kapitał zakładowy Spółki, a udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym pokryte zostały aportem w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa zlikwidowanego zakładu budżetowego działającego pod nazwą
Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku w skład którego weszły:
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,
- oraz wkład pieniężny w kwocie 800 000zł.
Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła gmina. Ten pierwszy
etap, choć bardzo ważny poprzedza kolejne w tym zawarcie umów o użytkowanie
nieruchomości. Na część nieruchomości zawarta została umowa o zarządzanie, która w
zdecydowany sposób różni się od umowy użytkowania. Taki tok postępowania związany był
z różnym statusem nieruchomości oraz koniecznością innego od użytkowania sposobu
gospodarowania tym majątkiem. W dalszym ciągu trwają uzgodnienia i dostosowywanie
nowej struktury do zadań, które prowadzi Spółka. 30 maja odbędzie się Zgromadzenie
Wspólników Spółki podsumowujące działalność Spółki Zakład Usług Komunalnych za rok
2017.
9. W niedzielę, 9 września 2018r., w Prudniku odbędzie się V Memoriał im. Stanisława
Szozdy - Kolarskie Kryterium Uliczne w randze Finału Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet.
Tradycyjnie w wyścigu wezmą udział amatorsko dzieci szkół podstawowych oraz zawodowo
reprezentanci szkółek kolarskich, a także zawodnicy klubów kolarskich w kategoriach:
młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, orlik, elita, elita
kobiet. We wtorek, 22 maja odbyło się spotkanie organizacyjne, którego celem było ustalenie
przebiegu tegorocznego Memoriału. Wyścig kolarski będzie miał swój start i metę na
prudnickim rynku, jednak w związku z remontem mostu i zmienioną organizacją ruchu w
mieście, w tym roku nieco inaczej przebiegać będzie jego trasa.
10. 2 maja w Moszczance odbyły się Wojewódzkie obchody dnia Święta Flagi. Bardzo
dziękuję organizatorom oraz współorganizatorom za zaangażowanie w obchody tego święta.

