Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za miesiąc czerwiec 2018
roku. Z ważniejszych spraw, (które są uzupełnieniem informacji złożonej w
dniu 15 czerwca) należy wymienić:
1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy przy współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami został opracowany Informator Przedsiębiorczości prezentujący potencjał
gospodarczy Gminy Prudnik. Informator składa się z folderu opisującego naszą gminę oraz 10
kart, na których poszczególne firmy prezentują przygotowaną przez siebie ofertę. W
opracowaniu informatora wzięły udział i tym samym zaprezentowały swoją ofertę
następujące firmy: Henniges Automotive Prudnik, Torkonstal, Furnika, Diversa, Steinpol,
Moretto Polska, Pionier, Fotobel. Osobne karty zostały dedykowane prudnickim instytucjom
otoczenia biznesu tj. Inkubatorowi Przedsiębiorczości i Cechowi Rzemieślników i
Przedsiębiorców w Prudniku oraz centrum aktywności gospodarczej przy ul. Przemysłowej i
przy ul. Nyskiej. Oferta wspólnej promocji została wysłana do 19 prudnickich firm
produkcyjnych. Warto nadmienić, że każda firma może dołączyć w dowolnym momencie do
wspólnej promocji Gminy Prudnik.
2. 15 czerwca 2018r, zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów - Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach. Do
konkursów zgłosili swoje kandydatury dotychczasowi dyrektorzy tych placówek. W wyniku
przeprowadzonego postępowania konkursowego powierzenie stanowisk dyrektora na okres 5
lat otrzymają:
-na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce- pani mgr Anna
Tuła- Nowacińska
-na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach- pan mgr
Franciszek Dendewicz.
Dziękuję Dyrektorom za dotychczasową współpracę i życzę wielu osiągnięć w trakcie
pełnienia funkcji dyrektora przez kolejną kadencję.
3. Po Zakładzie Usług Komunalnych odbyło się kolejne Zgromadzenie Wspólników Spółki
Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik, w której Gmina Prudnik posiada 100% udziałów. I tak:
- Spółka osiągnęła za rok 2017 zysk brutto -184.074,49zł, zysk netto wyniósł - 76.684,49 zł.,
suma bilansowa17.746.015,61, aktywa trwałe12.875.646,47 zł., a przychody netto ze
sprzedaży10.052.721,17 zł. Zysk netto Spółki przeznaczyłem na zwiększenie kapitału

zapasowego Spółki. Udzieliłem również pokwitowania organom Spółki, czyli zarządowi i
Radzie Nadzorczej.
W dniu jutrzejszym odbędą się dwa ostatnie Zgromadzenie Wspólników tj. w Prudnickim
Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.
4. Informuję, że zgodnie z budżetem Gminy prudnik na 2018 rok, przeprowadzono lub w
trakcie rozstrzygnięcia są następujące procedury przetargowe:
1) rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w Gminie Prudnik. Najkorzystniejszą ofertę złożył ZUK Prudnik z ceną
486 216,00 zł. Podpisanie umowy odbędzie się 2 lipca 2018 r.
2) rozstrzygnięto przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Podpisanie
umowy odbędzie się 2 lipca 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy.
3) Rozstrzygnięto przetarg na IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika –
zagospodarowanie terenu przy OPS. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych
Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z Prudnika. Kwota umowy 160 000,00 zł.
4) rozstrzygnięto przetarg na utworzenie Klubu „Senior +” w Prudniku. Umowę podpisano z
Zakładem Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z Prudnika. Kwota
umowy 179 890,32 zł.
5) ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Klubu Senior +. Wykonawca,
który złożył najtańszą ofertę nie podpisał umowy. Następna oferta przewyższała kwotę jaką
zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniono.
Umowę zawarto z ZUK Prudnik na kwotę 43 000,00 zł.
6). ogłoszono przetarg na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w
Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie się 2 lipca 2018 r.
7) ogłoszono przetarg na zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w
Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie się 4 lipca 2018 r.
8) ogłoszono przetarg na budowę IV etapu drogi ulicy Przemysłowej.
Otwarcie ofert odbędzie się 11 lipca 2018 r.
5. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań całorocznej pracy i wyróżnień. Z
tej okazji w prudnickich szkołach odbywały się uroczystości, gale, podczas których
dyrektorzy placówek nagradzali uczniów, którzy wyróżnili się w całorocznej pracy
i uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce. Uczestniczyłem w spotkaniach w ZSP w Rudziczce,
PG nr1 w Prudniku.
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z przedstawicielami szkół –uczniami, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe

osiągnięcia sportowe, najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz zdobyli tytuł laureata lub
finalisty w konkursach przedmiotowych na etapie wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyła
Pani Zofia Zeprzałka-Krzemień- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku.
Wyróżnieni uczniowie i nauczyciele, uczestniczący w spotkaniu otrzymali dyplomy i
upominki. Specjalną nagrodą za tegoroczne osiągnięcia było zaproszenie na wycieczkę do
Krakowa, która odbyła się w przeddzień zakończenia roku szkolnego-21.06.2018r.
Skorzystało z niej 35 uczniów po opieką 7 nauczycieli. Program wycieczki uwzględniał
zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Uczestniczy obejrzeli między innymi: Plac Matejki,
mury obronne, Rynek Główny, Sukiennice, Bazylikę Mariacką, Podziemia Rynku, Planty
oraz Katedrę Wawelską. Uczniom i nauczycielom, życzymy miłego wypoczynku, udanych i
bezpiecznych wakacji.
6. W piątek 22 czerwca br. na prudnickim rynku nastąpiła inauguracja II prudnickich
Senioraliów. W tym dniu przed drzwiami ratusza przekazałem Seniorom symboliczny klucz
do bram miasta, a następnie w uroczystym pochodzie przemaszerowano do Prudnickiego
Ośrodka Kultury. W ogrodzie POK Senioralia porwały do niedzieli 24 czerwca, a przez trzy
dni towarzyszyło im wiele wydarzeń w tym biesiady muzyczne, występy zespołów
artystycznych, pokazy policji oraz gry i zabawy dedykowane seniorom. W niedzielę w
ogrodzie POK otwarto Białe miasteczko, w którym seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych
badań ciśnienia, zaćmy oraz poziomu cukry. Organizatorem II Senioraliów w Prudniku był
Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Prudnicka
Rada Seniorów oraz Prudnicki Ośrodek Kultury.
7. W dniu 23 czerwca przed Prudnickim Centrum Medycznym zorganizowano II Prudnicki
Dzień Zdrowia. W tym dniu wielu mieszkańców Gminy Prudnik mogło skorzystać z
bezpłatnych porad medycznych i pomiarów: ciśnienia tętniczego, cholesterolu, cukru we krwi
i EKG oraz wykonać badania pod kątem osteoporozy. Przedstawiono oferty przychodni oraz
poradni, a także odbyły się wykłady prowadzone przez lekarzy. Głównym organizatorem II
prudnickiego dnia zdrowia było Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Prudnickie Centrum
Medyczne. Gmina Prudnik wsparła tę inicjatywę finansowo.
8. Również w dniu 23 czerwca w Prudniku odbyła się kolejna impreza wspierana przez
Gminę a mianowicie III Mistrzostwa Ziemi Opolskiej w Nordic Walking. W tym dniu blisko
130 zawodników z województwa opolskiego śląskiego i dolnośląskiego ścigało się na trasie
przebiegającej przez prudnickie lasy, pokonując dystans 5 oraz 10 kilometrów. Na mecie

zawodnicy gratulowali organizatorom wysokiego poziomu przygotowania i przeprowadzenia
zawodów. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie Wesoły Borsuk Team na czele z
Panem Grzegorzem Ślusarczykiem oraz Panem Leszkiem Gapińskim. Imprezę wspierały
prudnickie jednostki w tym Ośrodek Sportu i Rekreacji, Agencja Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik oraz Prudnicki Ośrodek Kultury.
9. W dniach od 22 do 24 czerwca na prudnickim rynku został zorganizowany pierwszy zlot
food tracków, w którym to wzięło udział 17 food trucków prezentujących kuchnię z różnych
stron świata. Do Prudnika na zlot przyjechały samochody m.in. z Łodzi, Katowic czy
Krakowa. Partnerem spotkania byli blogerzy Streed Food Polska dzięki czemu informacja o
spotkaniu i Prudniku przez cały weekend była publikowana na ogólnopolskim portalu
społecznościowym. Spotkanie miało na celu promocję miasta oraz wzbogacenie oferty imprez
skierowanych do mieszkańców Prudnika. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy
z Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
10. Zgodnie z § 2 uchwały Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011
r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych
ich najemcom i dzierżawcom informuję, że została ustalona cena sprzedaży nieruchomości
oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 1045/75 o pow. 0,0024 ha,
zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem o powierzchni użytkowej
20,18

m2 ,

położonym

w

strefie

pośredniej

Prudnika

w

sąsiedztwie

garaży

wielosegmentowych, na podwórzu budynków Nyskiej 3-9 - na kwotę 15.200,00 zł. Sprzedaż
nieruchomości nastąpi na rzecz najemcy garażu. Wartość nakładów poniesionych na
wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy została ustalona - na kwotę
13.431,00 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

