Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
Burmistrz Prudnika przedstawił informację ze swojej działalności za okres
od 28 września 2018 r. do 18 października 2018 r. o następującej treści:
Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych poinformował, że praca między sesjami skupiona
była głównie wokół wyborów.
Burmistrz zakomunikował, że ostatnio bardzo gorącym tematem jest kwestia połączeń
autobusów Arriva S.A. i przed chwilą spotkał się z Dyrektorem firmy Marcinem
Tomaszewskim, który jest odpowiedzialny za Region Południowy. Przedstawiciel firmy
poinformował, że przewoźnik ma w ostatnim czasie bardzo dużo awarii autobusów i
koniecznym było zatrudnienie zewnętrznych firm naprawczych i mechaników. Dyrektor
„Arrivy” przeprosił za te niespodziewane awarie i zadeklarował, że od poniedziałku wszystko
wróci do normy. Burmistrz poinformował, że ma otrzymać pismo w tej sprawie i jeśli
otrzyma je to przed końcem sesji to pozwoli sobie je odczytać.
Burmistrz w odpowiedzi na wiele pytań radnych dotyczących terminu trwania obecnej
kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza przedstawił stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
otrzymane w piśmie z dnia 15 października 2018 r., w którym zawarta została informacja, że
kadencja trwa do 16 listopada b.r.
Burmistrz Prudnika przedstawił radnym Raport o stanie Gminy Prudnik 2015-2018, który
zawarty jest w folderze o tej samej nazwie. Radni otrzymali w dniu dzisiejszym foldery.
Burmistrz poinformował, że Raport jest wynikiem rozmów z przed kilku miesięcy, w których
radni chcieli aby taka informacja została przedstawiona na koniec kadencji. Raport ma za
zadanie przedstawienie co zostało zrobione podczas obecnej kadencji i w jakim stanie Gmina
jest pozostawiona. Burmistrz podkreślił, że w folderze zawarty jest komunikat o stanie
zadłużenia Gminy Prudnik, gdyż informacje, które podczas kampanii wyborczej były
przedstawiane są nieprawdziwe. W broszurze zawarte są również informacje na temat
dochodów Gminy i kształtowania się ich na przestrzeni lat, a także informacja na temat
bezrobocia w Gminie Prudnik. W folderze zamieszczone są informacje na temat wydatków
inwestycyjnych Gminy. Raport pokazuje miesiąc po miesiącu jakimi sprawami zajmowała się
Rada Miejska wraz w Burmistrzem. Przedstawione zostały również informacje o
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Raport o stanie Gminy Prudnik jest drugą taką
publikacją. Pierwsza została wydana w 2014 roku. Burmistrz uważa, że każda następna Rada
i Burmistrz powinien taką publikację wydawać, aby podsumować przebytą kadencję.
Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych podziękował Prudnickiej Radzie Seniorów za
współpracę. Podziękował również niekandydującym w wyborach radnym: Janowi
Roszkowskiemu, Julianowi Serafinowi, Józefowi Poradzie oraz Leszkowi Piątkowskiemu.
Burmistrz złożył życzenia powodzenia dla kandydatów startujących w wyborach. Złożył
podziękowania dla sołtysów, współpracowników oraz pracowników Urzędu Miejskiego w
Prudniku.

