Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 30 sierpnia do 27 września
2018 roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:

1. W dniu wczorajszym w sali Orła Białego na Opolskim Ostrówku odbyła się uroczysta gala,
na której wskazani zostali laureaci jubileuszowej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Opolskiego. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Województwa
Opolskiego i jest doskonałym elementem promocji miast i ich dokonań w zakresie zmian
otaczającej przestrzeni publicznej.
W tym roku w ocenie internautów nagroda w kategorii "Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Dziesięciolecia" przypadła Gminie Prudnik

za rewitalizację zabytkowego

parku miejskiego.
2. 14.09.2018r. Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o
dofinansowanie zadania pn. budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
w Prudniku” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. Wartość kosztorysowa zadania 5 183 631,69 zł w tym wnioskowana kwota
dotacji 2 591 815,00 zł tj. 50%. Projekt obejmuje budowę 945 mb drogi łączącej ul.
Skowrońskiego z ul. Powstańców Śląskich w Prudniku, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o
długości 128 mb, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 284mb, chodnik o
długości 1067 mb, zjazdy, wejścia na posesje oraz 5 zatok autobusowych.
3. Efektem zgłoszeń mieszkańców naszej Gminy w zakresie oświetlenia ulicznego jest
realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych
związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik. Projekt obejmuje do
realizacji w roku przyszłym zadania, w następującym zakresie
Zadanie 1 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku”.
Lokalizacja: Prudnik pomiędzy ulicami Grunwaldzka i Czartoryskiego, dz. nr 2219/23,
1669/41, 1964/41, 1394/41.
Zakres zamówienia obejmuje budowa odcinka linii oświetleniowej długości ok. 120 m wraz
zabudową 2 latarni oświetlenia ulicznego.

Zadanie 2 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej – odnoga ulicy
Kolejowej w Prudniku”.
Lokalizacja: Prudnik droga gminna wewnętrzna – odnoga ulicy Kolejowej pomiędzy
budynkami 16-16a, dz. nr 2290/84, 2677/98.
Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka linii oświetleniowej długości ok. 60 m wraz
zabudową 1 latarni oświetlenia ulicznego.
Zadanie 3

„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w

Moszczance”.
Lokalizacja: Moszczanka dz. nr 574, 592.
Zakres zamówienia obejmuje budowa odcinka linii oświetleniowej długości ok. 330 m wraz
zabudową 7 latarni oświetlenia ulicznego.
Zadanie 4 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej – odnoga ulicy
Nyskiej w Prudniku”.
Lokalizacja: Prudnik odnoga ulicy Nyskiej dz. nr 946/372, Niemysłowice droga wewnętrzna
dz nr 677/1, 677/2.
Zakres zamówienia obejmuje budowa odcinka linii oświetleniowej długości ok. 310 m wraz
zabudową 7 latarni oświetlenia ulicznego.
Zadanie 5

„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w

Niemysłowicach”
Lokalizacja: Niemysłowice dz. nr 670/1, 671.
Zakres zamówienia obejmuje budowa odcinka linii oświetleniowej długości ok. 160 m wraz
zabudową 3 latarni oświetlenia ulicznego.
Zadanie 6 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Chrobrego w Prudniku”.
Lokalizacja: Prudnik ul. Chrobrego, dz. nr 1865/402, 1866/402, 1863/403, 1864/403. Zakres
zamówienia obejmuje budowa odcinka linii oświetleniowej długości ok. 120 m wraz
zabudową 2 latarni oświetlenia ulicznego.
4. Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego harmonogramem naboru
projektów w miesiącu listopadzie br planowany jest nabór projektów do poddziałania 3.1.1.
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest to poddziałanie w ramach którego Gmina
Prudnik ma zagwarantowaną kwotę 1,5 mln zł zadania polegającego na przebudowie płyty
oraz dworca autobusowego w Prudniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

5. Zgodnie z budżetem Gminy Prudnik na 2018 rok wdrożono następujące procedury
przetargowe:
1). ogłoszono drugi raz przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik.
W dniu 24 września 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Trwa procedura sprawdzania ofert.
2). ogłoszono przetarg na bankową obsługę budżetu Gminy Prudnik i jednostek
organizacyjnych – na 4 lata. Otwarcie ofert odbędzie się 22 października 2018 r.
3). ogłoszono po raz drugi przetarg na system podgrzewania wody basenu miejskiego w
Prudniku z wykorzystaniem energii słońca. Otwarcie ofert odbędzie się 2 października 2018 r.
4). ogłoszono przetarg na budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik- II etap.
Otwarcie ofert odbędzie się 4 października 2018 r.
5). ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych w Gminie Prudnik. Otwarcie ofert odbędzie się 5 listopada 2018 r.
6. Zakończone zostało zadanie pn. budowa kompleksu sportowego składającego się z krytej
pływalni, hali sportowej oraz zaplecza sanitarnego.
Basen sportowy posiada wymiary 25,0m x 12,5m oraz głębokość od 1,35-1,80m. Na obiekcie
znajdują się dwie wanny wraz hydromasażami, sauna oraz brodzik dla dzieci. Hala sportowa
w układzie podłużnym posiada niewymiarowe boisko do piłki ręcznej 20m x 28m,
pełnowymiarowe boisko do koszykówki 15m x 28m i boisko do siatkówki 9 x 18m oraz
widownię na 198 osób.
Budynek posiada dwie kondygnacje: piwnicę oraz parter. W części piwnicy znajdują się
pomieszczenia techniczne stanowiące zaplecze technologiczne: stacja uzdatniania wody,
pomieszczenia urządzeń dozujących reagenty, magazyn środków chemicznych oraz zbiorniki
przelewowe, zaplecze techniczne: wentylatorownia, węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna,
zaplecze socjalne dla pracowników z szatniami i pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi.
Parter budynku składa się z strefy wejściowej w skład której wchodzą: holl główny, szatnia
okryć wierzchnich z portiernią, sanitariaty ogólnodostępne, stanowiska kasowe wyposażone
w system obsługi klienta. Zaplecze szatniowo-natryskowe hali basenowej składa się z
przebieralni męskiej, damskiej oraz osób niepełnosprawnych, pomieszczenie ratownika oraz
magazynu sprzętu basenowego. Zaplecze szatniowo-natryskowe hali sportowej składa się z
przebieralni męskiej, damskiej oraz osób niepełnosprawnych oraz magazynu sprzętu
sportowego. Obiekt został przekazany w użytkowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Prudniku.

Otwarcie kompleksu dla mieszkańców Gminy Prudnik nastąpi w dniu jutrzejszym. Koszt
inwestycji 10 721 469,28 zł.
7. W ostatnim okresie we wszystkich wsiach naszej gminy odbyły się dożynki, na których
dziękowano za zebrane plony, podsumowano miniony okres, a w końcu mieszkańcy mogli po
prostu spotkać się i wspólnie świętować. Z kolei 23 września odbyły się dożynki gminne w
Moszczance, za organizację których bardzo dziękuję mieszkańcom Moszczanki w tym panu
Sołtysowi i Radzie Sołeckiej.
8. W dniach od 14 do 16 września 2018 r. w hali sportowej przy ul. Łuczniczej odbywały się
23. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”, dedykowane branżom
związanym z budową, remontem oraz zagospodarowaniem ogrodu. W prudnickiej imprezie
wzięło udział ponad stu wystawców i kilka tysięcy odwiedzających.
Otwarcie targów poprzedzone zostało przekazaniem Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik Certyfikatu za produkt turystyczny Wieże Pogranicza, który wyróżniany został przez
Opolską Regionalną Organizację Turystyczną za przykład modelowej współpracy
transgranicznej przy budowie produktu turystycznego. Dodatkowo przed otwarciem targów
nastąpiło oficjalne przekazanie certyfikatu impreza roku 2017 w powiecie prudnickim za
Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik. Tytuł ten przyznawany jest przez czytelników "Tygodnika Prudnickiego” w ramach
plebiscytu. W takcie ceremonii otwarcia, właściciel firmy Ustronianka odebrał statuetkę
Wieży Woka dla firmy roku 2017r. przyznaną w plebiscycie „Tygodnika Prudnickiego”.
9. W dniu 13 września br. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna obchodziła 15-lecie
swojej działalności. Podczas uroczystej gali wręczono wyróżnienia i certyfikaty OROT w
konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Wyróżnienie otrzymało Szkolne Schronisko
Młodzieżowe za skuteczne połączenie działalności gospodarczej z aktywizacją środowiska
lokalnego.
10. W minioną sobotę uczestniczyłem w Jubileuszu 525 lecia istnienia Cechu Rzemiosł
Różnych w Prudniku. Doceniając rolę rzemiosła w rozwoju gospodarczym gminy, złożyłem
jego członkom serdeczne gratulacje i podziękowania. Jestem bardzo zadowolony ze
współpracy z prudnickim cechem, z którym prawie zawsze znajdujemy płaszczyznę wymiany
wielu cennych inicjatyw.

11. W dniu wczorajszym odbyła się wideokonferencja z nowowybranym Burmistrzem
Northeim Simonem Hartmannem. Przede wszystkim pogratulowałem Panu Hartmannowi
wyboru na stanowisko Burmistrza. Omówiliśmy również plany współpracy naszych miast, w
ramach której 14 października do Northeim uda się delegacja prudnickiej młodzieży.

