Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 21 listopada do 6 grudnia
2018 roku. Przedstawiam sprawy, w rozpatrzeniu których uczestniczyłem, lub które
skierowane zostały do mojej wiadomości w okresie objętym informacją:
1. Szanowni Państwo, choć moja informacja obejmuje zaledwie kilkanaście dni to mogę
powiedzieć, że te przeszło 2 tygodnie obfitowały w wiele wydarzeń i spotkań związanych z
życiem naszej gminy, a co za tym idzie moimi pierwszymi dniami pracy w Urzędzie.
Po pierwsze spotkałem się z pracownikami Urzędu, codziennie o bieżących sprawach
rozmawiałem z kierownikami jednostek i spółek. Odbyłem wiele spotkań z przedstawicielami
instytucji, organizacji i zakładów, a także z mieszkańcami naszej gminy. W międzyczasie
można powiedzieć bez żadnej taryfy ulgowej przyszło mi się zmierzyć z sytuacjami trudnymi,
jak choćby sprawa wyjścia z Prudnika spółki Arriva.
Na zaproszenie Wójta Lubrzy uczestniczyłem w spotkaniu związanym z zakończeniem
procesów formalnych dla przygotowania do realizacji inwestycji związanej z budową
biogazowni na terenie Gminy Lubrza.
Pomimo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie, zorganizowany został przez Gminę Prudnik
transport darów, który jeszcze przed świętami dotrze do naszego partnerskiego miasta –
Nadwórnej.
Wspólnie z pracownikami Urzędu ustalone zostały założenia zmian związanych z
funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, komunikacji miejskiej, czy też gospodarki
odpadami. Pewne rozwiązania będą proponował do wdrożenia już na najbliższej sesji.
Jednak najważniejszą sprawą była analiza budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok, który został
przygotowany przez byłego Burmistrza pana Franciszka Fejdycha. W miarę możliwości
dokonałem autokorekty tego dokumentu, który zostanie Państwu przedstawiony w nieco
zmienionej formule.
Zarządzeniem powołałem na swojego zastępcę Pana Jarosława Szóstkę. Uznałem, że Pan
Jarosław jest tą osobą, która w naszej gminie będzie reprezentować interesy młodych ludzi.
Przez tą decyzję chcę pokazać, że w Prudniku wiek nie jest przeszkodą dla sprawowania
odpowiedzialnych funkcji w samorządzie. Oczywiście szanuję doświadczenie ludzi starszych
i uważam, że taki międzypokoleniowy „mix” będzie nowym wizerunkiem kierowanego
przeze mnie Urzędu. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych skróciłem staż pracy wymagany na
stanowisku Zastępcy Burmistrza z uwagi na posiadane doświadczenia pana Szóstki zdobyte
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podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętność współpracy z instytucjami
społecznymi i gospodarczymi.
Życzę Panu Jarosławowi determinacji w realizacji zadań gminy Prudnik.
Otrzymałem również szereg listów gratulacyjnych również z miast partnerskich, z których
płyną życzenia owocnej współpracy dla Rady i Burmistrza.
2. Informacja, która pojawiła się najpierw w mediach społecznościowych, a później w
oficjalnym piśmie firmy Arriva Polska sp. z o.o. dla jednych była dużym zaskoczeniem dla
innych tym co zapowiadało się podobno od dłuższego czasu. Arriva zakomunikowała o
zakończeniu autobusowej działalności przewozowej w Prudniku. Można pocieszać się, że to
nie tylko my bo i np. Kędzierzyn Koźle, ale marne to pocieszenie.
Najważniejszym w tej chwili dla nas zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania transportu
publicznego na terenie gminy, ale musimy pamiętać, że jest to problem bardziej złożony,
gdyż oprócz komunikacji pomiędzy miejscowościami gminy Prudnik, bardzo ważną jej
częścią jest komunikacja pomiędzy miejscowościami naszego powiatu i powiatów
ościennych. W sprawach tych wymagana jest rozwaga, ale również współpraca pomiędzy
gminą powiatem i województwem.
Należy pamiętać, jeszcze o przewozach szkolnych od 1 września 2019 roku i o komunikacji
miejskiej, gdyż usługę tą świadczy Arriva do lutego przyszłego roku, dlatego też podjąłem
już decyzję o przeprowadzeniu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej przez
podmiot wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
Poprosiłem również Arrivę o przedstawienie

zamierzeń w zakresie

zadysponowania

majątkiem oddziału w Prudniku, uwzględniających interes Gminy Prudnik, w tym np. dalsze
świadczenie usług komunikacyjnych przez ewentualnego nabywcę dotychczasowej bazy
ARRIVY przy ul. Kościuszki.
Na rozwiązanie tych problemów mamy pół roku i tylko pół roku. Rozmawiam z panem
Starostą i przewoźnikami świadczącymi usługi transportu publicznego, wystąpiłem z pismem
do Marszałka Województwa o próbę wspólnego rozwiązania tego problemu.
Historycznie przypomnę, że prudnicki PKS zbył Skarb Państwa po przeprowadzeniu procesu
prywatyzacji. Przed tym procesem zakład liczył 147 pracowników. Od 01.12.2004 r.
przedsiębiorstwo należało już do Grupy Connex. PKS CONNEX Prudnik Sp. z o.o. było
przedsiębiorstwem jednozakładowym. Później nazwa zmieniła się na Veolia, na koniec
ARRiVA.
Według informacji Ministerstwa Skarbu Państwa z 4 lutego 2011 r. zgodnie z umową
prywatyzacyjną spółka zobowiązała się do realizacji w Prudniku nakładów inwestycyjnych w
2

wysokości 5 500 000 zł corocznie waloryzowanych. Nakłady inwestycyjne według tej
informacji zostały wykonane w kwocie równej po zwaloryzowaniu 5 764 404,46 zł.
Dodatkowo inwestor zobowiązał się do utrzymania w spółce przez okres 36 miesięcy od dnia
wniesienia przedsiębiorstwa do spółki stanu zatrudnienia na poziomie 108 pracowników i
według tej informacji zobowiązanie to też zostało wykonane.
Celowo przytaczam te historyczne fakty, gdyż jak łatwo zauważyć tłem upadku naszych
największych firm nie są mieszkańcy naszej gminy, ale nieprzemyślane decyzje
prywatyzacyjne skarbu państwa i mam tu na myśli zarówno Prudnickie Zakłady Obuwia, ZPB
Frotex, jak i Prudnicki PKS, który odchodzi wraz z decyzją Zarządu Arrivy w ostateczny
niebyt. W pamięci mamy też ostatnie decyzje dotyczące Aresztu Śledczego.
Szanowni Państwo, celowo przywołuję te historyczne fakty, aby zmobilizować nas
wszystkich do walki o zachowanie i odbudowę funkcji naszego miasta. Mówiąc o Prudniku
musimy zapomnieć o partyjnych barwach - bo naszą partią powinien być Prudnik.
3. 17 grudnia planowane jest otwarcie Klubu Senior+, który powstał w wyniku realizacji
zadania publicznego w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku będącego
nową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Traugutta
10. Z czystej uczciwości dodam, że zadanie to jest efektem decyzji poprzedniej Rady
Miejskiej i ówczesnego Burmistrza pana Franciszka Fejdycha.
Budynek, w którym zlokalizowany jest Klub „Senior+”, jest obiektem przyjaznym osobom
starszym i niepełnosprawnym wyposażonym m.in. w windę jak też również umożliwia
korzystanie z towarzyszącego siedzibie OPS zagospodarowania terenu (parking, teren
rekreacyjny).
Klub „Senior+” składa się z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku:
- dwa pomieszczenia ogólnodostępne (pierwsze o pow. 27,76 m², drugie o pow. 50,92 m²)
wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt,
- pomieszczenie kuchenne (o pow. 11,61 m²) wyposażone w niezbędne wyposażenie
- łazienki wyposażonej w 2 toalety
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni i wydzielone pomieszczenie na środki czystości.
Ilość jak i przeznaczenie powyższych pomieszczeń powoduje, iż Klub „Senior+” posiada 20
miejsc w placówce dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Planuje się
zatrudnienie jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch pracowników,
specjalistów w wymiarze ¼ etatu każdy. Klub „Senior+” świadczyć będzie osobom starszym
usługi: socjalne (w tym możliwość przygotowania posiłku), edukacyjne, kulturalnooświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie.
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Całkowity koszt zadania: 222 890,32 zł w tym dotacja z budżetu państwa 149 825,00 zł.
Podjąłem decyzję o wystąpieniu o środki z budżetu państwa na działalność klubu w roku
2019.
4. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany godzin
pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku. Uznałem, że dzięki temu może

poprawić się

dostępność mieszkańców do świadczonych przez Urząd usług. Mówiąc wprost w jednym
dniu w tygodniu będziemy mogli załatwić sprawy po godzinie 15 bez potrzeby brania urlopu,
czy też wcześniejszego zwalniania się z pracy. W obecnej chwili przeprowadzana jest ankieta
wśród mieszkańców naszej gminy, która dostępna jest w prasie lokalnej, na stronie
internetowej Urzędu oraz mediach społecznościowych gminy. Jedno z pytań dotyczy również
otwarcia Urzędu w jedną sobotę miesiąca. Ankiety mogą być składane do 20 grudnia,
następnie po analizie propozycji mieszkańców podejmę ostateczną decyzję o czasie pracy
Urzędu, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.
5. Wojewoda Opolski opublikował wstępną listę rankingową wniosków aplikujących o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019.
Na liście znajduje się projekt Gminy Prudnik pn. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do
ul. Powstańców Śląskich w Prudniku”.
Pragnę poinformować, iż wartość kosztorysowa zadania wynosi 5 183 631,69 zł przy czym
wnioskowana kwota dotacji to 2 591 815,00 zł i stanowi tym samym maksymalny –
dopuszczalny programem - 50%-owy poziom dofinansowania zadania.
Projekt, który winien zostać zrealizowany w okresie kwiecień – październik 2019 zakresem
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.
Zgodnie z uregulowaniami Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 ogłoszenie przez Wojewodę Opolskiego ostatecznej listy
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi w terminie do 31 stycznia 2019
roku.
Czas pomiędzy ogłoszeniem wstępnej listy rankingowej a publikacją ostatecznej listy
wniosków, które otrzymają dofinansowanie przeznaczony jest na procedurę odwoławczą oraz
rozpatrzenie zgłoszonych przez wnioskodawców ewentualnych zastrzeżeń tak przez
Wojewodę Opolskiego jak i Ministra właściwego do spraw transportu.
4

6. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w
których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
informuje, że Prezes Sądu Rejonowego w Prudniku prognozuje, że w 2019 roku
skierowanych do wykonania odpowiednich prac społecznie użytecznych będzie około 119
skazanych, z których każdy będzie miał do odpracowania średnio po 85 godzin. Jako podmiot
obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazałem spółkę gminną
Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.
7. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o otwarciu w Prudniku- w Rynku- Punktu
Obsługi Klienta PGNiG. Wiem, że sprawa ta była przedmiotem osobistych zabiegów
radnego Pana

Jacka Urbańskiego, jeszcze w poprzedniej kadencji Rady, dlatego też w

imieniu mieszkańców dziękuję Panu za determinację i skuteczność. W najbliższych dniach na
stronach internetowych Urzędu zamieszczona zostanie informacja PGNiG o otwarciu od
nowego roku punktu obsługi wraz z danymi adresowymi i godzinami jego otwarcia .
8. W dniach 7-9 grudnia (od jutra) na prudnickim rynku odbędzie się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Na terenie jarmarku w hali namiotowej rozlokowane będą stoiska
prezentujące rękodzieło artystyczne, pamiątki, dekoracje świąteczne. Swoją obecność
potwierdziło blisko 50 wystawców. Zaprezentowane zostaną potrawy kuchni regionalnej.
Odbędą się dwa konkursu - kulinarny na najlepszą potrawę świąteczną oraz konkurs na
najlepszy produkt świąteczny. W konkursach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy
Prudnika. Uroczyste otwarcie Jarmarku bożonarodzeniowego zostało zaplanowane w piątek
na godzinę 16:30, po którym w asyście teatru ognia Nam -TARA nastąpi rozświetlenie
choinki na prudnickim rynku. Jak co roku przybędzie św. Mikołaj, aby spotkać się z
najmłodszymi. Na zakończenie dnia wystąpi kapela góralska Jontki. W kolejnych dniach
zaplanowano występy artystyczne w tym występ Mariki Velike z Krnova, koncert zespołu
Czerwony Stoli, wokalistów Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz zespołu Nad ziemią. W
ramach imprezy zorganizowana zostanie strefa warsztatów, w której tematem przewodnim
będzie zdobienie bombek oraz pierników. W niedzielę o godzinie 12:30 zapraszamy
wszystkich
Organizatorem

mieszkańców
imprezy

jest

na

darmową

Agencja

degustację

Promocji

i

potraw

Rozwoju

wigilijnych.

Gminy

Prudnik,

współorganizatorem Prudnicki Ośrodek Kultury.
Tegoroczny Jarmark bożonarodzeniowy zostanie zorganizowany w ramach projektu pn.
„Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pograniczu polsko- czeskim" na realizację,
którego Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik uzyskała wsparcie ze środków funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w kwocie 16 943,00 euro.
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9. 2 grudnia mój Zastępca uczestniczył w oficjalnym spotkaniu z nowo wybranym
Burmistrzem miasta partnerskiego Krnov Panem Tomasem Hradilem

oraz Pavlem

Moravcem i Miroslavem Binarem wiceburmistrzami miasta.
Podczas spotkania przedstawiono i podsumowano dotychczasowe działania związane ze
współpracą miasta Krnov z miastem Prudnik.
podejmowaniu

dalszych

działań

na

rzecz

Złożono obustronną deklarację o

rozwoju

partnerstwa

miast.

Oprócz

dotychczasowych działań z zakresu turystyki i kultury planuje się rozszerzyć współpracę w
zakresie przedsiębiorczości .
Dla przypomnienia, umowa partnerska między Prudnikiem i Krnovem została zawarta 15
stycznia 2002 r. Po stronie czeskiej dokument podpisany został przez Burmistrza Josefa
Herciga, natomiast stronę polską reprezentował wówczas Burmistrz Prudnika Zenon
Kowalczyk. Od tego czasu współpraca nieprzerwalnie trwa i pogłębia się. Na zakończenie
wizyty włodarze obu miast wspólnie otworzyli Jarmark Bożonarodzeniowy w Krnovie.
W najbliższy piątek Pan Tomas Hradil odwiedzi Prudnik. Zaplanowana wizyta odbędzie się
na moje zaproszenie i związana jest z otwarciem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Prudniku.
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 zostały ustalone ceny sprzedaży:
- nieruchomości położonej przy ul. Piastowskiej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 9 –
obręb Prudnik jako działka nr 852/99 o pow. 0,0019 ha, zabudowanej jednolokalowym
budynkiem użytkowym - garażem o powierzchni użytkowej 16,80 m2 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
13.677,00 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości;
- nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 10 – obręb
Prudnik jako działka nr 1433/328 o pow. 0,0023 ha, zabudowanej jednolokalowym
budynkiem użytkowym - garażem o powierzchni użytkowej 20,90 m2 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
13.364,00 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
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