Informacja

z

działalności

Burmistrza

Prudnika

za

okres

od

29 maja do 14 czerwca. Z ważniejszych spraw należy wymienić:

1.

Opolska

Regionalna

Organizacja

Turystyczne

w

ramach

Programu

Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2014-2020 Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska realizuje projekt polegający na opracowaniu Koncepcji rozwoju transgranicznej
turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Przykładem trasy długodystansowej jest
m.in. trasa rowerowa Green Vello przebiegająca przez wschodnią część Polski. Celem
realizacji projektu jest opracowanie koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz
z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, przy uwzględnieniu dotychczasowych
rowerowych polityk, strategii i kierunków działań regionów polskich oraz czeskich. Zostanie
również stworzona „mapa drogowa“ oraz strategia marketingowo-promocyjna, które będą
narzędziem wspomagającym i koordynującym prowadzenie działań inwestycyjnych w
obszarze pogranicza.
Obecnie trwają konsultacje społeczne przebiegu długodystansowej trasy rowerowej, która
przebiegać będzie po stronie polskiej przez województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie,
tworząc pętlę z Republiką Czeską. Jak wynika z obecnie zaprezentowanego przebiegu trasy,
dzięki staraniom Gminy Prudnik, zostanie ona przeprowadzona przez jej obszar tj. Prudnik ,
Łąkę Prudnicką oraz Moszczankę.
Do końca sierpnia br. można składać uwagi co do przebiegu trasy. Szczegółowe informacje w
zakresie przebiegu trasy uzyskają Państwo w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
bądź bezpośrednio w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2. W dniach 1 - 3 czerwca 2018 r. odbyła się 21. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego.
Jak co roku w imprezie brało udział wielu wystawców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Słowacji i
Republiki Czeskiej. Około 300 rzemieślników i twórców ludowych prezentowało wyroby
ceramiczne, rzeźbę, malarstwo haft, biżuterię, metaloplastykę i wiele innych. Nie zabrakło
kuchni regionalnej oraz stoisk oferujących asortyment ogrodowy. W strefie warsztatów Agata
Wilczek prowadziła zajęcia z rękodzieła artystycznego, natomiast Olga Fomichova na swoim
stoisku prezentowała warsztaty z haftu koralikowego. Odbyły się także konkursy na najlepsze
stoisko wystawowe i najlepszą potrawę regionalną. Całość imprezy wzbogacona była
programem artystycznym. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, były dmuchańce,

słodkości, możliwość przejażdżki konnej, a w hali, z okazji dnia dziecka po raz pierwszy
zorganizowany został kącik dla najmłodszych, gdzie m.in. każde dziecko darmowo mogło
skorzystać z malowania twarzy.
Nasze miasto odwiedziły delegacje z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Krnova,
Bruntala, Nadwirnej, Northeim. Po raz pierwszy podczas wystawy Prudnik odwiedziła
francuska delegacja z Tourlaville, partnerskiego miasta Northeim. Miasta przygotowały
stoiska, gdzie oprócz publikacji promocyjnych prezentowały lokalną sztukę ludową i
rzemiosło artystyczne. Wystawę odwiedził również koordynator Polskiej sieci miast
Cittaslow Artur Wrochna oraz Zbigniew Ziółko - radny Sejmiku Województwa Opolskiego.
21. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko –
Czeskiego odbyła się pod patronatem honorowym Ambasadora Republiki Czeskiej w
Warszawie, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Marszałka
Województwa Opolskiego. Patronat medialny nad Wystawą sprawowali: Nowa Trybuna
Opolska, Radio Opole, TVP Opole, Prudnicki Telewizyjny Kurier Informacyjny, Tygodnik
Prudnicki, Gazeta Prudnik24, Tygodnik Krapkowicki, Tygodnik Ziemi Opolskiej.
Organizatorem Wystawy była Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
Organizację Wystawy wsparli: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku,
prudnickie szkoły, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku, Prudnicki Ośrodek Kultury, Straż
Miejska w Prudniku, Zakład Usług Komunalnych w Prudniku, Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Prudniku, Urząd Miejski w Prudniku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Prudniku oraz pani Regina Sieradzka, która służyła pomocą w kontaktach z
gośćmi z francuskiego miasta Tourlaville.
Dziękując staraniom Agencji Promocji, 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, zostanie zorganizowana przy wsparciu
środków funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Projekt pod nazwą "Ochrona i
promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego"
znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Jego łączna wartość to 28
799,90 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 24
479,91 euro z Budżetu Państwa - 1439,99 euro, natomiast wkład własny Gminy Prudnik
wyniesie 2880,00 euro. Na realizację projektu składają się działania związane z organizacją
wystawy tj. kampania informacyjno - promocyjna w prasie oraz telewizji, wynajem namiotu,
sceny, ochrony, zamówienie opieki medycznej, ubezpieczenie terenu, opłacenie zespołów
artystycznych, warsztatów, zakup nagród oraz statuetek w konkursach, zakup krzeseł oraz
gadżetów dla wystawców.

Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w najbliższym czasie po okazaniu
załączników zabezpieczających środki na realizację zadania.
3. W dniu 30 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Usług
Komunalnych’’ . Wyniki spółki za 2017 rok przedstawiają się następująco:
zysk brutto - 49.959,40 zł.
zysk netto - 41.596,40 zł.
suma bilansowa - 2.576.334,14 zł.
aktywa trwałe - 836.316,67 zł.
przychody netto ze sprzedaży - 5.894.928,72 zł.
Zysk netto wykazany w sprawozdaniu rocznym postanowiłem przeznaczyć na pokrycie straty
za rok 2013.
Z wykonania obowiązków udzieliłem absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej.
Odbyte Walne Zgromadzenie Wspólników to również moment zakończenia kadencji przez
Prezesa Wojciecha Dancewicza.
W związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zarządu Budynków
Komunalnych do Zakładu Usług Komunalnych, Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.,
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana
Władysława Podróżnego. Z Panem Podróżnym została zawarta umowa o świadczenie usług
zarządzania Spółką.
Opracowana została i wdrożona nowa struktura organizacyjna. Jak wcześniej informowałem
zawarte zostały umowy o użytkowanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Prudnik.
4. W związku z udzieleniem zgody przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w
Opolu na handel owocami i warzywami na chodniku należącym do drogi krajowej – ulicy
Kościuszki w Prudniku zwróciłem się Dyrektora GDDKiA z prośbą o niewyrażanie zgody na
tego typu działalność w miejscach, które ze względu na natężenie ruchu i znajdujące się przy
nich obiekty i instytucje stwarzają już same w sobie zagrożenie w ruchu drogowym (market
Biedronka, Urząd Pocztowy, Urząd Miejski, Sąd, dworzec autobusowy, przystanki
komunikacji miejskiej). Zaznaczyłem, że Prudnik posiada targowisko, na którym tego typu
działalność bez szkody dla nikogo może być prowadzona.
Obecna decyzja moim zdaniem jest precedensem, który może uruchomić lawinę tego typu
wniosków na prowadzenie działalności w tych i innych podobnych miejscach.

W sprawie lokalizacji punktu sprzedaży, o którym wspominam wystąpili do mnie prudniccy
kupcy określając tą lokalizację, jako nieuczciwą konkurencję.

