WSTĘP

Szanowni Państwo,
Przedstawiony Raport o stanie Gminy Prudnik za 2019 rok został
przygotowany
w trudnym momencie epidemicznym naszego kraju. Ten czas nie
napawa optymizmem, ale tym bardziej ten czas winien być
okresem przełomu, nowego rozdania, nowej wizji naszego miasta
i naszej gminy.
Raport jest podsumowaniem trudnego 2019 roku, pokazuję
w nim, że pomimo problemów finansowych można skutecznie
pozyskiwać środki zewnętrzne, realizując inwestycje, które
rozwiązują problemy najbliżej nas. Zdaję sobie również sprawę, że
nasze oczekiwania są coraz większe, że nikt nie chce czekać 10,
a tym bardziej 20 lat na budowę czy remont drogi. Dlatego
postanowiłem, że problemy trzeba rozwiązywać w miarę
możliwości globalnie, czego przykładem jest np. program
budowy i remontów dróg gminnych, czy też decyzja o budowie
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kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich. Zapewniam, że to nie
jest koniec naszych zamierzeń, gdyż np. kolejne drogi gminne
w czasie powstawania tego dokumentu zmieniają już swoje
oblicze. I tak chciałbym postępować w wielu dziedzinach
otaczającego nas życia. Uruchomiony program ochrony
powietrza to z jednej strony inwestycje mieszkańców
w ekologiczne źródła ciepła, a z drugiej strony partycypacja
gminy w postaci udzielonych dotacji. Program ten ewaluuje
podwajając ilość dotacji na rok 2020.
To jest nowy wymiar inwestycji, które ułatwiają życie
mieszkańców nie generując nadmiernych kosztów ich
eksploatacji.
Szanowni Państwo, oceniam bardzo wysoko współpracę z Radą
Miejską, która przebiega czasem w „szorstkim” dialogu, jednak
zawsze we współpracy tej jest miejsce na kompromis, a górę
bierze zdrowy rozsądek i dobro naszej gminy.
Stwierdziłem na wstępie, że rok 2020 nie musi być rokiem
straconym, w tym roku porozmawiajmy o naszej gminie,
wspólnie ustalmy co dla nas jest najważniejsze, zmieńmy to co od
lat nie było zmieniane. Okazją do tego niech będzie nowa
strategia gminy, do udziału w opracowaniu której zapraszam
ludzi młodych, aby urządzili swoją małą ojczyznę na miarę swoich
potrzeb i ambicji, a starszych, „aby posadzili drzewa być może
wiedząc, że nigdy nie usiądą w ich cieniu.”
Pragnę podziękować mieszkańcom i sołtysom za aktywność
i pomysły, jeszcze raz dziękuję radnym Rady Miejskiej
w Prudniku za rzetelną pracę, dobrą współpracę i zrozumienie
potrzeb społecznych. Dziękuję pracownikom urzędu za
profesjonalizm i dobrze przygotowane projekty.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak
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INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Prudnik jest gminą miejsko-wiejską.
Współrzędne geograficzne Prudnika: szerokość: 50°19′16″N, długość: 17°34′28″E.
Wysokość nad poziomem morza: 270m.
Gmina Prudnik, obejmuje obszar o pow. 12 213 ha (w tym miasto 2 048 ha).
Gmina położona jest na południu województwa opolskiego u podnóża Sudetów.
Jest to pogranicze dwóch krain geograficznych: Płaskowyżu Głubczyckiego,
wchodzącego w skład Niziny Śląskiej i Gór Opawskich stanowiących część Sudetów
Wschodnich. Graniczy z gminami Lubrza, Głuchołazy, Korfantów, Biała, Nysa i z
Republiką Czeską.

Władze Gminy Prudnik
Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Prudnika, od listopada 2018 roku
funkcję tę sprawuje Grzegorz Zawiślak.
Organem
uchwałodawczym
w
gminie
Prudnik
jest
Rada
Miejska
w Prudniku.
W Radzie Miejskiej w Prudniku zasiada 21 radnych. Jej skład przedstawia się
następująco:

Teresa
Barańska

Zygmunt
Bochenek

Rafał
Bolibrzuch
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Ryszard
Czeczel

Josel
Czerniak

Andrzej
Gajewski

Alicja
Isalska

Zbigniew
Kosiński

Marcin
Krasoń

Katarzyna
Licznar

Paweł
Licznar

Ludmiła
Lisowska
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Edward
Mazur

Stanisław
Mięczakowski

Edward
Mróz

Urszula
Rzepiela

Zygmunt
Trojniak

Jacek
Urbański

Arkadiusz
Zaczyński

Zofia Zeprzałka-

Tomasz
Wisła

Krzemień
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Przewodniczącą Rady Miejskiej w Prudniku jest Pani Alicja Isalska, natomiast
wiceprzewodniczącym Pan Edward Mazur.
Rada Miejska w Prudniku powołała następujące komisje stałe:
1) komisję rewizyjną,
2) komisję budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego,
3)komisję oświaty, kultury, sportu i zdrowia,
4) komisję ds. wsi i gospodarki rolnej,
5) komisję gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i budownictwa,
6) komisję spraw obywatelskich i porządku publicznego,
7) komisję skarg, wniosków i petycji.
W 2019 roku Rada Miejska w Prudniku podjęła 288 uchwał, a radni złożyli 231
interpelacji.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
W strukturze Urzędu Miejskiego w Prudniku w 2019 roku funkcjonowały
następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjno – Gospodarczy
2) Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
3) Wydział Finansowo-Budżetowy
Referat księgowości budżetowej
Referat podatków i opłat lokalnych
4) Wydział Mienia Gminy
5) Wydział Inwestycji
6) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7) Referat Programów Rozwojowych
8) Urząd Stanu Cywilnego
9) Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
Referat – Straż Miejska
10) Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności
Gospodarczej
11) Stanowiska samodzielne:
Samodzielne stanowisko „audytor wewnętrzny”
Samodzielne stanowisko „kontroler wewnętrzny”
Samodzielne stanowisko do spraw windykacji
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w 2019 roku wynosiło 91 etatów.
Dla realizacji zadań gminy utworzone zostały jednostki organizacyjne,
w tym:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku z filią w Wieszczynie
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
Placówki oświatowe:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Zespół Szkół
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
Instytucje kultury:
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej
Muzeum Ziemi Prudnickiej
W roku 2019 Burmistrz Prudnika wydał w różnych sprawach 279 zarządzeń.
Gmina Prudnik w 2019 roku była właścicielem lub posiada udziały w 6 spółkach.
Były to:
1) Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z
o.o. –kapitał zakładowy spółki wynosi 6.663.102,68 zł, dzieli się na 4.523 udziały
o wartości nominalnej 1.473,16 zł każdy, 100% udziałów należy do Gminy
Prudnik
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy
Prudnik
z o.o. - kapitał zakładowy spółki wynosi 33.337.210,00 zł, dzieli się na 4.442
udziały
o wartości nominalnej 7.505,00 zł każdy, 100% udziałów należy do Gminy
Prudnik
3) Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik z o.o. – kapitał zakładowy spółki wynosi 2.642.000,00 zł, dzieli
się na 5.284 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, 100% udziałów
należy do Gminy Prudnik
4) Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. –
kapitał zakładowy spółki wynosi 2.749.663,00 zł, dzieli się na 3.024 udziały o
wartości nominalnej 909,00 zł każdy, 100% udziałów należy do Gminy
Prudnik
5) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach spółka z o.o. –
kapitał zakładowy spółki wynosi 1.980.150,00 zł, do Gminy Prudnik należy 200
udziałów
o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej
10.000,00 zł
6) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Torkonstal" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - kapitał zakładowy spółki wynosi 7.025.022,00 zł, do
Gminy Prudnik należy 25 udziałów o wartości nominalnej 57 zł każdy, o
łącznej wartości nominalnej 1425 zł.
W Gminie Prudnik utworzone zostały jednostki pomocnicze – sołectwa w
następujących miejscowościach:
1) Czyżowice
2) Dębowiec
3) Łąka Prudnicka
4) Mieszkowice
5) Moszczanka
6) Niemysłowice
7) Piorunkowice
8) Rudziczka
9) Szybowice
10) Wierzbiec.
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11) Na terenie miasta nie występują jednostki pomocnicze – dzielnice.
Gmina dysponuje 8 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej:
- OSP Czyżowice
- OSP Rudziczka
- OSP Piorunkowice
- OSP Mieszkowice
- OSP Szybowice
- OSP Wierzbiec
- OSP Moszczanka
- OSP Łąka Prudnicka.
Gmina Prudnik przystąpiła do stowarzyszeń z udziałem innych gmin, będąc
aktywnym ich członkiem w 2019 roku, w tym:
1) Stowarzyszeniu gmin polskich Euroregionu Pradziad
2) Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
3) Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow- Międzynarodowa Sieć
Dobrego Życia”
4) Lokalnej grupy Działania „Płaskowyż dobrej Ziemi”
5) Stowarzyszenia „Subregion POŁUDNIOWY”
Z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach, gmina ponosi składki, których łączna
wysokość w 2019 roku wynosiła: 41 762,44 zł.
Gmina współpracuje ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw w ramach zawartych porozumień o współpracy z miastami partnerskimi:
1) Porozumienie Ramowe o współpracy między miastem Prudnik w
Rzeczypospolitej Polskiej a miastem Northeim w Republice Federalnej
Niemiec z dnia 26 marca 1990 r.
2) Porozumienie Ramowe o współpracy między miastem Prudnik –
Rzeczypospolita Polska a miastem Nadwirna – Ukraina z dnia 17 czerwca
2000 r.
3) Umowa partnerska pomiędzy miastem Prudnik – Rzeczypospolita Polska a
Miastem Bohumin w Republice Czeskiej - 2000r.
4) Porozumienie Ramowe o współpracy między miastami Prudnik –
Rzeczypospolita Polska i San Giustino – Republika Włoska z dnia 12 kwietnia
2002 r.
5) Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Prudnik a Miastem Krnov w
Republice Czeskiej z dnia 2 maja 2007 r.
Demografia:
Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczyła 25 675 mieszkańców, w tym według danych
własnych Urzędu Miejskiego:
- miasto Prudnik – 19624 mieszkańców
- wsie Gminy Prudnik 6051 mieszkańców: Czyżowice - 293, Dębowiec (z Wieszczyną)
96, Łąka Prudnicka (z Chocimiem) - 1292, Mieszkowice - 419, Moszczanka- 1084,
Niemysłowie - 598, Piorunkowice - 209, Rudziczka -850, Szybowice - 1021, Wierzbiec
- 189
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Analizując dotychczasowe procesy demograficzne i dynamikę gospodarczą gminy
zauważa się, że rozwój demograficzny bazować będzie głównie na przyroście
naturalnymi migracji ludności. Spodziewać się należy utrzymania dotychczasowej
tendencji spadkowej zaludnienia gminy. Wielkość spadku uzależniona będzie od
odpływu ludności z terenu gminy. Na skalę tego odpływu rzutować będzie
dynamika rozwoju gospodarczego gminy.
Prognoza zaludnienia gminy
uwzględnia demograficzne opracowane przez GUS. Spadek ludności wiejskiej w
latach 2013-2030 zakładany jest na poziomie 8,63%, a ludności miejskiej na
poziomie 12,91%.

Grunty i ład przestrzenny
Gmina Prudnik położona jest na obszarze 12 213 km².
Struktura gruntów na terenie Gminy Prudnik przedstawia się następująco:
- użytki rolne stanowią około 69,5%,
- użytki leśne 13,5%.
- pozostałe grunty i nieużytki 25 %
grunty zabudowane i zurbanizowane:
- tereny mieszkalne 8%
- tereny przemysłowe 1,6%,
- tereny usługowe 0,6%
- tereny komunikacyjne, 1,5%,
- wody: 4,8%
- inne 7,3 %
Poszczególne obręby geodezyjne Gminy Prudnik posiadają następującą
powierzchnię:
Obręb Prudnik (0114) – 2049,8725 ha – 20,498725 km2
Obręb wsi Czyżowice (0101) – 683,4621 ha – 6,834621 km2
Obręb wsi Dębowiec (0109) – 426,2457 ha – 4,262457 km2 (w skład wchodzi
Dębowiec i Wieszczyna)
Obręb wsi Łąka Prudnicka (0119) – 1281,3045 ha – 12,813045 km2 (w skład wchodzi
Łąka Prudnicka i Chocim)
Obręb wsi Moszczanka (0113) – 1442,4855 ha – 14,424855 km2
Obręb wsi Mieszkowice (0108) - 1025,1669 ha – 10,251669 km2
Obręb wsi Niemysłowice (0106) – 846,6255 ha – 8,466255 km2
Obręb wsi Piorunkowice (0083) – 390,7918 ha – 3,907918 km2
Obręb wsi Rudziczka (0073) – 1633,3964 ha – 16,333964 km2
Obręb wsi Szybowice (0116) – 1686,6836 ha – 16,866836 km2
Obręb wsi Wierzbiec (0118) – 762,5054 ha – 7,625054 km2
Gmina Prudnik posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uchwalone w 2018 roku dla całego obszaru gminy.
Obszar
gminy
jest
objęty
obowiązującymi
miejscowymi
planami
zagospodarowania przestrzennego w około 50%. Obecnie Gmina Prudnik posiada
15 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
2019
Przedstawione kalendarium wydarzeń to swoiste przypomnienie tego co
w 2019 roku miało miejsce. Są to sprawy, które przedstawiałem na sesjach w swoich
sprawozdaniach. Liczę, że spojrzenie na ten miniony rok przez pryzmat tych
zdarzeń pozwoli łatwiej ocenić poszczególne rozdziały raportu. Wiele spraw
przedstawionych w tym miejscu znalazło swój szczęśliwy finał, część jest w trakcie
realizacji, a część z przyczyn obiektywnych skończyła się niestety na zapowiedziach.
styczeń
1. Tą informacją chciałbym przeciąć krążące po gminie spekulacje czy kanalizacja
sanitarna wsi Szybowice będzie budowana, czy też nie. Otóż informuję Państwa, że
w drugim kwartale bieżącego roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna
inwestycję związana z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Szybowice.
W pierwszym etapie, czyli w 2019 roku wybudowany zostanie tranzyt Niemysłowie
Szybowice Dn 110 o długości 1782,50 m. W kolejnych etapach budowana będzie:
- kanalizacja sanitarna DN300 – DN 160; o długości ok. 9844,50m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - DN 200-DN 160: ok. 2620 m
-wykonanych zostanie 289 szt. przyłączy.
Wybudowana zostanie kanalizacja tłoczna: - DN 63 o długości 280,50 m oraz
pompownie ścieków. Na realizacje inwestycji ZWIK posiada dokumentację
i pozwolenie budowlane.
2.Informuję, że przesłałem Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ofertę lokalizacji obiektów
infrastruktury więziennej w Prudniku. We wniosku wskazałem, że oprócz celów,
jakie spełniałaby na terenie Gminy Prudnik nowy zakład karny, dodatkowym
elementem jego oddziaływania byłoby wstrzymanie marginalizacji miasta. Obszar
planowanej inwestycji obejmowałby działki stanowiące własność Skarbu Państwa
położone przy ulicy Wiejskiej. Jestem przekonany, że zakład penitencjarny, który
powstałby w Prudniku oddziaływałby w szerokim zakresie na sytuację społeczno gospodarczą naszego miasta. O losach wniosku będę informował Państwa na
bieżąco.
3. 4 stycznia spotkałem się z członkiem Zarządu firmy ARRIVA Panem Marcinem
Polewiczem, który przedstawił powody zakończenia świadczenia usług na terenie
naszej gminy oraz kalendarz wyjścia firmy z Prudnika. Jak już wcześniej
informowałem świadczenie usług komunikacji gminnej i międzygminnej zostało
określone do końca czerwca bieżącego roku. Decyzją Zarządu Spółki sprzedana
zostanie baza przy ulicy Kościuszki.
4. W ubiegły poniedziałek (28 stycznia) uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem
wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Prudnickiego z Zarządem Spółki PKS
Głubczyce. Organizatorem spotkania był Powiat Prudnicki. Przedstawiciel PKS
Głubczyce przedstawił propozycję organizacji przewozów na terenie całego
powiatu oraz przewozów szkolnych. PKS Głubczyce jest spółką prawa handlowego,
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której udziałowcami jest Powiat Głubczycki i część gmin tego powiatu. Jednym
z wariantów organizacji przewozów jest wejście gmin naszego powiatu do spółki
z minimalną ilością udziałów. Do końca tygodnia zostaną przekazane spółce dane
dotyczące przewozów szkolnych, spółka jest w posiadaniu sieci przewozów
obowiązujących na terenie poszczególnych gmin. Można powiedzieć, że dla tego
rozwiązania na obecną chwilę nie ma alternatywy, a bardzo ważnym elementem
każdego rozważanego rozwiązania musi być zachowanie integralności
poszczególnych gmin, a w konsekwencji powiatu poprzez połączenia
komunikacyjne. Zostało wyznaczone kolejne spotkanie, na którym poznamy
w szczegółach organizację funkcjonowania komunikacji gminnej i powiatowej,
która może być świadczona przez PKS Głubczyce od 1 lipca br. Przypomnę, że do tej
pory komunikacja regionalna i lokalna realizowane były bez udziału środków
publicznych, a całkowite ryzyko finansowe ich wykonywania leżało po stronie
przewoźnika.
5. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawiłem Państwu informację dotyczącą
prudnickiego szpitala, a przede wszystkim decyzji o ograniczeniu funkcjonowania
niektórych oddziałów. Oficjalny komunikat w tej sprawie został już przekazany
przez właściciela szpitala, czyli przez Powiat Prudnicki i Zarząd Spółki PCM.
Zobowiązałem się również do spotkania z lekarzami, którzy w obecnej chwili
pracują w szpitalu w sąsiednim powiecie. To spotkanie odbyło się, wydaje mi się, że
lekarze rozumieją sytuację prudnickiej placówki i mam nadzieję, że władze naszego
powiatu dogadają się z lekarzami z naszej gminy co do świadczenia przez nich
kontraktów na rzecz prudnickiego szpitala. W tej samej sprawie Zarząd PCM za
wiedzą i zgodą Zarządu Powiatu wniósł o rozważenie przez Gminę Prudnik między
innymi dofinansowania spółki kwotą 500 000 zł poprzez objęcie nowych akcji,
zabezpieczenie mieszkań dla lekarzy, zakup sprzętu medycznego za kwotę około
200 000 zł. Propozycje Zarządu Powiatu są rozważane zajęte stanowisko będę
chciał wypracować z Radą Miejską po bardzo wnikliwej i dogłębnej debacie.
6. 15 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z firmą DUAL RADIM
planującą realizację inwestycji w podstrefie ekonomicznej. W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele biura projektowego, którzy odbyli wizję
w terenie. Omówione zostały kwestie zagospodarowania nieruchomości i związane
z tym dodatkowe niezbędne podziały nieruchomości, czy też wymagana zmiana
planu przestrzennego zagospodarowania. Na dzisiejszą sesję przedstawiłem
projekty uchwał, które będą umożliwiać podjęcie kolejnych kroków związanych
z nabyciem zagospodarowaniem tych nieruchomości przez Inwestora.
7. 29 stycznia odbyło się zebranie wiejskie we wsi Wierzbiec. Zebranie zgodnie
z nowymi statutami sołectw było poświęcone wyborowi Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców sołectwa. Na sołtysa wybrany został pan
Mieczysław Mrozek oraz 7 osobowa Rada Sołecka. Nowo wybranemu Sołtysowi
gratuluje wyboru na tą zaszczytną funkcję, życząc przede wszystkim entuzjazmu
i wytrwałości. Liczę na bardzo dobrą współpracę z Gminą Prudnik. Ustępującemu
Sołtysowi panu Grzegorzowi Bobowskiemu dziękuję za wspaniałe inicjatywy
zrealizowane w sołectwie Wierzbiec.
8.Bardzo dziękuję wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
zagrała w Prudniku 13 stycznia. Oczywiście liczy się rekordowo zebrana kwota, która
wyniosła 47319,10 zł, ale bardziej liczy się fakt, że są wśród nas ludzie, którzy chcą
pomagać innym, ale też i ci, którzy chcą dzielić się tym co mają z innymi osobami.
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Trudno w tym miejscu nie wspomnieć również o wolontariuszach Szlachetnej
Paczki. Dobro drugiego człowieka, szacunek, pomoc i wsparcie to wartości
najważniejsze. Dziękuję jeszcze raz, że co roku byliście, jesteście i z pewnością
będziecie w przyszłości.
Luty:
1. Wiadomość, która zelektryzowała opinię publiczną naszego miasta w minionym
miesiącu dotyczyła zapowiedzi likwidacji Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Prudniku.
To pewne fatum, które prześladuje nasze miasto. Tym razem pod pozorem
restrukturyzacji
planowane
było
pozostawienie
w
Prudniku
punktu
informacyjnego, a znaczna część pracowników mogłaby być przeniesiona do
ościennych inspektoratów ZUS. Nie mogłem się z tym stanem zgodzić, dlatego też
natychmiast po powzięciu tej informacji spotkałem się z Dyrektorem Opolskiego
Oddziału ZUS oraz skierowałem do wszystkich posłów ziemi opolskiej i europosłów,
Wojewody Opolskiego, Prezesa ZUS oraz Premiera Rządu protest, w którym
przedstawiłem w imieniu mieszkańców naszej gminy sprzeciw wobec decyzji, która
przyczyniłaby się do dalszej marginalizacji Prudnika oraz po raz kolejny obniżenia
jego hierarchii osadniczej.
Nie można ukrywać, że podstawowym problemem podnoszonym w uzasadnieniu
tej decyzji jest siedziba Inspektoratu w Prudniku, która nie odpowiada standardom
związanym z obsługą klientów ZUS oraz warunków pracy pracowników.
Wobec tego stanowiska postanowiłem przedstawić Dyrekcji Oddziału ZUS w Opolu
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Prudnik, która naszym zdaniem
spełniałaby te warunki. Na razie udostępniliśmy dokumentację techniczną
nieruchomości oraz odbyła się jej wizja lokalna. Po ewentualnej akceptacji
lokalizacji przez władze ZUS, poproszę Radę o podjęcie decyzji w tej sprawie.
Na marginesie dodam, że w ostatnim czasie uzyskałem informację od pani radnej
Teresy Barańskiej o problemach z siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Wiem, że w sprawie tej wpłynęła również interpelacja Pani
radnej.
Rozeznając tą sytuację okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna, gdyż jednostka
ze względu na problemy lokalowe praktycznie od listopada 2018 roku została
przeniesiona do Nysy. Jakie uciążliwości powoduje ta decyzja wiedzą najlepiej
rolnicy z naszego Powiatu. Spotkałem się z kierownictwem WIORIN
i zaproponowałem pomieszczenia na nową siedzibę. Wiem, że moja oferta została
przyjęta i jednostka wraca do Prudnika. Bardzo dziękuję Pani Radnej Barańskiej za
szybką reakcję, co umożliwiło mi podjęcie skutecznej interwencji.
2. W dniu wczorajszym spotkałem się z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Opolu. Głównym celem naszego spotkania było rozliczenie
finansowe rozbiórki mostu tymczasowego, który łączył ulicę Kochanowskiego
z ulicą Wańkowicza w czasie przebudowy mostu w ulicy Batorego. Podział kosztów
został określony w porozumieniu z 2018 roku, które zostało zawarte pomiędzy
Gminą Prudnik, a GDDKiA.
Korzystając z okazji omówiliśmy plany inwestycyjne GDDKiA na terenie naszej
gminy w tym związane z:
- budową obwodnicy wschodniej Prudnika – wniosek kierujący obwodnicę do
realizacji został przekazany do Ministra Infrastruktury do akceptacji
- modernizacją drogi krajowej Nr 40 na odcinku Wierzbiec Łąka Prudnickainwestycja zaplanowana w latach 2019-2020
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W przygotowaniu tych zadań będziemy w stałym kontakcie z GDDKiA
w szczególności, jeśli chodzi o zakres prac związanych z modernizacją drogi
krajowej Nr 40.
Poruszyłem dodatkowo kilka spraw być może niższej rangi niż przedstawione
powyżej w tym np.: chodnika przy ulicy Wiejskiej, czy też organizacji ruchu przy
rondzie Skowrońskiego, Wiejska, Batorego. Myślę, że trzeba trochę czasu, aby
uzyskać przychylne stanowisko GDDKiA w sprawie ich ewentualnej realizacji,
o czym będę Państwa informował na bieżąco.
3. Trwają negocjacje będące pokłosiem wycofania się ARRIVY z Prudnika ze
świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym, w tym również
komunikacji miejskiej.
Jak wspominałem wcześniej koordynatorem komunikacji gminno powiatowej jest
Powiat Prudnicki. Odbyły się spotkania z potencjalnym przewoźnikiem, obecnie
poszczególne gminy będą prowadzić indywidualne negocjacje. Musimy pamiętać,
że przy organizacji publicznego transportu zbiorowego winny być zachowane więzi
pomiędzy gminami naszego powiatu i jego siedzibą, stąd decydująca w tym
przedsięwzięciu rola władz powiatu. Nieobojętna pozostaje też kwestia organizacji
połączeń pomiędzy powiatami ościennymi i siedzibą województwa.
Co do organizacji komunikacji miejskiej jesteśmy na etapie zlecenia i wykonania
opracowania dot. optymalizacji jej funkcjonowania. Dokument ten w każdym
z rozważanych wariantów prowadzenia komunikacji jest kluczowym dla podjęcia
tej decyzji. Poszukując pozytywnych rozwiązań problemów komunikacyjnych,
wspólnie z Prezesem ZUK i Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej
uczestniczyłem w spotkaniu z Burmistrzem Środy Śląskiej, który w swojej gminie
od podstaw zorganizował komunikację miejską i gminną. Na ten cel gmina
pozyskała środki z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Mam
nadzieję, że nawiązane kontakty i doświadczenia gminy Środa Śląska pozwolą nam
na wybór najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia publicznego transportu
zbiorowego.
4. W dniu 27 lutego do Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Prudnik złożyła
projekt pn „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka”,
który aplikuje o środki na jego realizację w ramach Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
Wniosek Gminy Prudnik aplikuje o maksymalną kwotę 25 000,00 złotych
dofinansowania dopuszczalną uregulowaniami konkursu dla projektów
realizowanych w wariancie podstawowym.
Złożony projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie na terenie
boiska sportowego znajdującego się w miejscowości Łąka Prudnicka otwartej
strefy aktywności o nawierzchni trawiastej na której rozmieszczone zostaną
urządzenia składające się na siłownię plenerową oraz strefę relaksu.
5. Od 20 lutego strefą płatnego parkowania w Prudniku zarządza spółka Gminy
Prudnik, Zakład Usług Komunalnych. Zmiana administratora strefy odbyła się
bezproblemowo. Przypomnę, że w ramach strefy płatnego parkowania
umożliwione zostało parkowanie przez 7 minut bez opłat. Dopłatę do czasu
parkowania można dokonywać z dowolnie wybranego parkometru w strefie. Na
dniach wprowadzona zostanie możliwość płatności kartą płatniczą i płatności
mobilne. Nie zmieniły się stawki opłat w strefie oraz jej zakres.
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6. W okresie od 29 stycznia do 15 lutego odbyły się zebrania wiejskie, których
głównym celem był wybór sołtysów i rad sołeckich poszczególnych wsi. Ostatnie
zebranie w Łące Prudnickiej, ze względu na przyczyny obiektywne odbędzie się 14
marca.
Cieszy duża frekwencja mieszkańców na zebraniach oraz zakres spraw
poruszanych w każdej z wsi, które dotyczyły jakości życia ich mieszkańców,
bezpieczeństwa, spraw często drobnych, ale utrudniających im życie. Kilkaset
zgłoszonych wniosków to oczekiwania mieszkańców naszych sołectw na
załatwienie ich spraw, które będę starał się sukcesywnie przedstawiać radzie do
realizacji.
Czas na przedstawienie sołtysów naszych wsi, którzy zostali wybrani na nową
kadencję - równą kadencji rady, czyli na 5 lat. I tak sołtysami wsi zostali wybrani:
Czyżowice – Pani Alicja ZAWIŚLAK – frekwencja 63 osoby
Dębowiec - Pani Beata HALERZ – frekwencja 28 osób
Mieszkowice - Pani Dominika SROKA – frekwencja 34 osoby
Moszczanka – Pan Mieczysław PARTYCZNY – frekwencja 136 osób
Niemysłowice - Pani Lidia WROŃSKA – frekwencja 44 osoby
Piorunkowice - Pan Jan LEICHT – frekwencja 42 osoby
Rudziczka - Pan Andrzej WŁOSEK – frekwencja 140 osób
Szybowice- Pan Damian SZEPELAWY – frekwencja 84 osoby
Wierzbiec - Pan Mieczysław MROZEK – frekwencja 35 osób.
Granuluję Paniom i Panom Sołtysom wyboru na tą zaszczytną funkcję. Życzę Wam
samych sukcesów, ale przede wszystkim tego, aby udało się Wam zjednoczyć jak
największą liczbę mieszkańców Waszych miejscowości wokół celów, które sobie
stawiacie.
Sołtysom, którzy zakończyli swoje kadencje i nie ubiegali się o ponowny wybór
dziękuje za współprace i liczę, że wspomożecie swoich następców dobrą radą
i doświadczeniem.
Marzec:
1. 13 marca Gmina Prudnik ponownie złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki
wniosek pn. „Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik”,
który aplikuje o środki w ramach programu „Sportowa Polska - program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej”. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego
przewiduje budowę dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych
przy dwóch Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Szybowice oraz
Rudziczka.
W
ramach
zadania
w
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Szybowicach planowane jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni
poliuretanowej. Wartość projektu wynosi 640 958,00 zł, a gmina ubiega się
o dofinansowanie w kwocie 320 479,00 zł stanowiącej 50% wartości całkowitej
zadania.
2. 14 marca odbyło się ostatnie zebranie związane z wyborem sołtysa i rady sołeckiej.
Zebranie odbyło się w Łące Prudnickiej, wzięło w nim udział 135 mieszkańców. Na
funkcję sołtysa kandydowały 3 osoby, a największą liczbę głosów uzyskał pan
Damian Spychalski. Pan Damian jest najmłodszym sołtysem w naszej Gminie,
dlatego też z dużym optymizmem i nadzieją liczę na współpracę i zaangażowanie
młodego pokolenia w sprawy naszych wsi. Na tym samym zebraniu wybrana
została 10 osobowa Rada Sołecka.
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Bardzo dziękuję ustępującemu sołtysowi panu Antoniemu Zadrożnemu za
wszystko co zrobił dla wsi Łąka Prudnicka, życząc mu również dużo sił i powrotu do
zdrowia.
3. W dniach 1-3 marca pracownicy Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wraz
z partnerskim miastem Krnov wzięli udział
w Międzynarodowych Targach
Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu. Są to jedne z największych
wystawienniczych imprez turystycznych w Polsce. Odbywają się od 11 lat, w tym
roku wzięło w nich udział blisko 200 wystawców.
4. Ostatnie wichury, które przeszły nad naszym miastem wyrządziły szereg szkód
między innymi na zabytkowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Kolejowej.
Połamane drzewa zagrażają ludziom i zabytkom na terenie tej nekropoli. Mając na
uwadze liczne zgłoszenia mieszkańców naszego miasta dot. sytuacji na cmentarzu
żydowskim, kontaktowaliśmy się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
w Warszawie o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania
i zabezpieczenia tego terenu. Niestety starania te, jak i starania radnego Rady
Miejskiej Pana Josela Czerniaka pozostały bez odzewu. W sprawie tej postanowiłem
wystąpić
do
Opolskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
o wyegzekwowanie od Fundacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Minęło sto dni od objęcia przeze mnie stanowiska Burmistrza Prudnika. Trudno
mówić o podsumowaniach, ale warto powiedzieć, że minął wystarczający okres, aby
określić oczekiwania związane między innymi z funkcjonowaniem gminnych
jednostek organizacyjnych. Zwróciłem się w tej sprawie do kierowników,
dyrektorów i prezesów spółek o przedstawienie planów działania poszczególnych
jednostek, w tym:
- misji i celów działalności jednostki
- niezbędnych inwestycji dla osiągnięcia założonych celów
- źródeł finansowania realizacji celów
- przygotowania kadry jednostki do zrealizowania założonych celów
Przygotowany materiał pozwoli mi ocenić, czy cele jednostki pokrywają się z celami
gminy oraz czy jednostki są gotowe do podjęcia wysiłku inwestycyjnego
i organizacyjnego. Ta ocena będzie determinowała naszą współpracę w przyszłości.
Kwiecień
1. Choć od dzisiaj w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik odbywają się
planowane zajęcia edukacyjne, chciałbym przypomnieć kalendarium zdarzeń
towarzyszących protestowi nauczycieli, który miał miejsce również na terenie
Gminy Prudnik.
Do strajku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Prudnik w dniu 10
kwietnia przystąpiło 187 nauczycieli.
Tylko Zespół Szkolno Przedszkolny
w Szybowicach nie przystąpił do strajku. Biorąc pod uwagę trudną sytuację
rodziców dzieci uczęszczających do naszych szkół, postanowiłem o uruchomieniu
działalności wszystkich świetlic środowiskowych w godzinach, w których mogły
zająć się opieką nad dziećmi. Również Prudnicki Ośrodek Kultury podjął pracę
z dziećmi
w godzinach dopołudniowych we wszystkich placówkach POK,
w których odbywały się zajęcia warsztatowe min.: plastyczne, taneczne, muzyczne,
spotkania edukacyjne z przedstawicielami prudnickich policjantów, leśników,
strażaków, projekcje filmów krajoznawczych prudnickich turystów.
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Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w tym trudnym czasie udało się
zapewnić opiekę i bezpieczeństwo części naszych dzieci - składam serdeczne
podziękowania.
2. Otrzymałem od Zarządów Spółek gminnych, do których się zwróciłem - plany ich
działania na najbliższą perspektywę oraz wizję ich rozwoju. Są to bardzo
interesujące dokumenty wymagające moim zdaniem doprecyzowania
szczegółowych celów działania. ….
3. W dniu 16 kwietnia br. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał wyboru
projektu (spośród złożonych listopadzie roku ubiegłego), który otrzyma
dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach
subregionalnych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Informuję, że projekt pt „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej
w Subregionie Południowym”, którego jednym z partnerów jest Gmina Prudnik
uzyskał na etapie oceny merytorycznej notę bliską ideału otrzymując aż 94,19%
maksymalnej, możliwej do zdobycia ilości punktów.
Projekt, który uzyskał tak wysoką punktację jest projektem partnerskim czterech
Gmin: Prudnik, Głuchołazy, Biała oraz Otmuchów, gdzie Gmina Głuchołazy przyjęła
na siebie obowiązki Lidera projektu.
Koszt całkowity projektu czterech partnerów opiewa na wartość 13 703 284,40 zł.
przy kwocie pozyskanego dla czterech partnerów dofinansowania w wysokości
5 735 422,92 zł.
Gmina Prudnik w ramach zatwierdzonego do dofinasowania projektu zrealizuje
zadanie polegające na przebudowie płyty oraz dworca autobusowego w Prudniku
w formule „zaprojektuj i wybuduj” i zadanie to wsparte zostanie uzyskanym przez
projekt dofinansowaniem w kwocie 1 437 014,27 zł.
Realizacja części projektu odnoszącego się do naszej Gminy tj w zakresie
obejmującym przebudowę istniejącej płyty dworcowej oraz budowę nowego
dworca autobusowego w Prudniku zaplanowana została - w zaakceptowanym
projekcie - na okres do końca II kwartału 2021 roku.
4. W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu
Europejskiego na terenie Gminy Prudnik wybory odbędą się w 23 stałych
obwodach głosowania. W porównaniu do dotychczasowych siedzib zmieni się
jedynie siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Niemysłowicach, która będzie
miała miejsce w Centrum Sportowym.
5. W ubiegłym tygodniu Dyrektor Oddziału ZUS Opole, poinformował mnie, że
zapadły ostateczne ustalenia odnośnie dostosowania siedziby oddziału ZUS
w Prudniku przy ulicy Powstańców do zmienionych standardów Zakładu. Wobec
powyższego siedziba oddziału pozostaje niezmieniona, a co ważniejsze również
zakres jej działania, jak i obsada kadrowa. Powyższa decyzja obowiązuje na
najbliższe 5 lat.
6. Od 12 do 15 kwietnia 2019 r. w wizycie partnerskiej w Nadwórnej w delegacji
naszego miasta uczestniczył Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza oraz Wanda
Jakimko - reprezentująca Klub "Kresowiak", Zbigniew Lachowicz - Dyrektor Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, Bartłomiej Lewandowski - właściciel
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firmy Lew-Trans oraz Małgorzata Halek-Malinowska - Kierownik Agencji Promocji
i Rozwoju Gminy Prudnik.
Przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi w ramach akcji "Zajączek" klub
Kresowiak od 20 lat wspiera wychowanków Domu Małego Dziecka, pacjentów
szpitala dziecięcego, uczniów szkół w Nadwórnej i Pasiecznej oraz wiernych
z Parafii Katolickiej Polaków, przekazując im artykuły żywnościowe, środki czystości
oraz polskie książki. Akcję jak co roku wsparły szkoły z terenu powiatu prudnickiego,
przedsiębiorcy, jednostki gminne oraz mieszkańcy Prudnika.
W trakcie pobytu Zastępca Burmistrza Prudnika oraz Zinovij Andrijovicz - Mer
Nadwórnej wzięli udział w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich,
w trakcie, którego podsumowano dotychczasowe działania realizowane w latach
ubiegłych. Przedstawiciele obu miast ustalili propozycję współpracy na rok 2019 w
różnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności na płaszczyźnie kultury,
wymiany młodzieży szkolnej, pomocy materialnej dla dzieci ze szkół i mieszkańców
Nadwórnej w ramach akcji "Zajączek" i "Mikołaj".
Delegacja Prudnika złożyła również kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem
Bohaterów II Żelaznej Brygady Poległym w 1914 r. w Nadwórnej.
7. 15 kwietnia 2019 r. sołtys wsi Szybowice Damian Szepelawy wyróżniony został
"Opolską Gwiazdą Europy" podczas Gali "15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej". To
wyróżnienie przyznane zostało przez Marszałka Województwa Opolskiego dla
najaktywniejszych mieszkańców obszarów wiejskich oraz producentów rolnych,
którzy z sukcesem pozyskiwali fundusze unijne.
Opolską Gwiazdą Europy otrzymała również Gmina Prudnik. W dniu 24 kwietnia
2019 r. odbyła się gala Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w UE podczas której
zostały wyłonione najlepsze i najciekawsze projekty realizowane z partnerami
zagranicznymi oraz najaktywniejsze samorządy, jednostki pozarządowe oraz
instytucje otoczenia biznesu.
Opolska Gwiazda Europy została przyznana Miastu i Gminie Prudnik za aktywność
we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Podczas uroczystej Gali został również rozstrzygnięty konkurs Partnerstwo bez
granic. Wyróżnienie w kategorii instytucje otrzymał Prudnicki Ośrodek Kultury za
inicjatywę "Zabawne pogranicze", realizowany w partnerstwie z MIKSS Krnov.
8. 17 kwietnia 2019 r. w Jeseniku odbyła się konferencja podsumowująca
najciekawsze projekty realizowane ze środków Euroregionu Pradziad. Spośród 255
beneficjentów całego programu wyróżniona została Agencja Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik za aktywny udział w realizację projektów polsko-czeskich. Wśród
nagrodzonych znaleźli się również: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Prudniku, Dom Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury w Białej oraz LKS
Zarzewie Prudnik.
Maj
1. W dniu 26 maja 2019 roku na terenie Gminy Prudnik odbyły się wybory posłów do
Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w wyborach w 27 obwodach głosowania
w Gminie Prudnik wyniosła 49,25%. W głosowaniu udział wzięło 9034 wyborców
z terenu naszej gminy.
Najwięcej głosów 4 413 oddanych zostało na listę Komitetu Wyborczego Prawa
i Sprawiedliwość.
Na listę koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO PSL SLD. Na
listę Zieloni oddano 3041.
Na listę Komitetu Wyborczego Kukiz 15 oddano 676 głosów.
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2. W dniu wczorajszym tj. 29 maja w trakcie wizyty w naszej gminie Pani
Wicewojewody Violetty Porowskiej podpisana została umowa dofinansowania
projektu Gminy Prudnik pn. „Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul.
Powstańców Śląskich w Prudniku”, który skutecznie aplikował o środki w ramach
rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakładaliśmy, że projekt zostanie wsparty kwotą dotacji do wysokości 2 591 815,00
zł stanowiącą maksymalny – dopuszczalny programem - 50%-owy poziom
dofinansowania zadania, którego wartość kosztorysowa wynosi 5 183 631,69 zł. Po
rozstrzygniętym przetargu na wykonanie drogi wartość zadania wynosi
4 696 140,00 zł. z dofinansowaniem Funduszu 2 348 070 zł.
3. W związku z podjętą decyzja o budowie dróg: Jaśminowej, Kalinowej, Dębowej,
Azaliowej – oraz części ulicy Akacjowej, 2 maja spotkałem się z mieszkańcami tych
ulic. Spotkanie zostało poprzedzone ankietą, w której mieszkańcy odpowiedzieli na
pytania dotyczące potrzeb w zakresie dodatkowej infrastruktury, ich zamierzeń
związanych z robotami w pasie drogi, które należałoby wykonać przed budową
dróg oraz ewentualnego skomunikowania ulic komunikacją miejską. Konsultacje
pozwoliły na uzupełnienie infrastruktury o sieć internetową oraz wskazały na brak
zapotrzebowania mieszkańców na komunikację miejską w rejonie realizowanych
inwestycji.
4. Na dzisiejszej sesji proponuję Radzie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Prudnik do Spółki PKS Głubczyce. W szczegółowym uzasadnieniu
przedstawiłem uwarunkowania prawne związane z realizowaniem zadania
własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ta decyzja będzie
podjęta w odpowiednim punkcie dzisiejszej sesji. Dodam, że w sprawie
funkcjonowania komunikacji gminnej po 1 lipca br., czyli po zaprzestaniu
działalności
przez
spółkę
ARRIVA
spotkałem
się
ponownie
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Prudniku, burmistrzami gmin
Powiatu Prudnickiego oraz Zarządem PKS Głubczyce. Operator, czyli PKS
Głubczyce przedstawił nam projekt umowy o świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Prudnik oraz udziałowcy Spółki w tym
Powiat Głubczycki propozycję objęcia udziałów w Spółce PKS Głubczyce. W gronie
włodarzy gmin Powiatu Prudnickiego w Głogówku omówiliśmy koncepcję
funkcjonowania transportu i jednolitą strategię negocjacyjną. Analizujemy również
rozkłady jazdy autobusów od 1 lipca w szczególności zaproponowane przez PKS
Opole i PKS Nysa odnosząc je do rozkładów ARRIVY. Do materiałów dzisiejszej sesji
poleciłem dołączyć Państwu projekt planu zoptymalizowanej komunikacji
miejskiej w jednym z wariantów poszerzonej o elementy komunikacji gminnej.
5. Informuję, że zakończona została procedura związana z przeznaczeniem do
zbycia terenów inwestycyjnych położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Prudniku przy ulicy Przemysłowej. To blisko 10 hektarów, na
sprzedaż których przetarg ogłosi Strefa. 14 maja spotkałem się z pełnomocnikiem
firmy DUAL RADIM, który potwierdził zainteresowanie zakupem nieruchomości
oraz plany związane z inwestycją.
6. Zarząd Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
posiedzeniu w dniu 21.05.2019 roku zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu
priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część druga - Strategia
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rozwoju elektromobilności. Złożyliśmy swój projekt pn. „Opracowanie strategii
elektromobilności Gminy Prudnik”, który znalazł się na liście projektów, które
otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50.000,00 zł stanowiącej 100% kosztów
opracowania tego dokumentu.
7. 21 maja br Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę podmiotów, które
otrzymają środki na realizację otwartych stref aktywności w ramach Programu
Rozwoju
Małej
Infrastruktury
Sportowo-Rekreacyjnej
o
charakterze
wielopokoleniowym.
Informuję, że złożony przez Gminę Prudnik projekt pn „Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka” znalazł się na liście rankingowej co
oznacza, że Gmina Prudnik otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie
25 000,00 złotych dopuszczalnej uregulowaniami konkursu dla projektów
realizowanych w wariancie podstawowym.
8. 14 maja Komisja Europejska opublikowała listę gmin, których złożone aplikacje
w ramach Programu WIFI4EU zostały wybrane do udzielenia wsparcia.
Informuję, że aplikacja złożona przez Gminę Prudnik znalazła się wśród 3 400
zwycięskich gmin z terenu całej Unii Europejskiej i tym samym otrzyma bon o
wartości do 15 tys. euro, który zgodnie z uregulowaniami programu WiFi4EU
pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi o minimalnej przepustowości
łącza nie niższej niż 30 Mbit/s na terenie naszego miasta.
Gmina nasza zgodnie z uregulowaniami programu, wskazując „skupiska życia
publicznego”, gdzie zainstalowane zostaną hotspoty WiFi4EU (punkty dostępu do
bezprzewodowego internetu) poniesie koszty podłączenia do internetu
(abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości
połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.
Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska zamierza propagować
bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy
i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne,
biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.
Zgodnie z zapisami programu jego beneficjenci w tym i nasza gmina zobowiązani
będą do realizacji zadania w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy
z Komisją Europejską. W chwili obecnej oczekujemy na przekazanie umowy.
9. W związku z podjętymi inwestycjami, w wyniku których uzbrojone zostały tereny
inwestycyjne położone na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przy ulicy Przemysłowej, w tym wybudowano sieci wodno – kanalizacyjne i drogę
(obecnie przystępujemy do budowy jej drugiego odcinka), rozpocząłem
z przedstawicielami ogrodów działkowych rozmowy w sprawie likwidacji ogrodów
w tym rejonie. Myślę, że w przypadku deficytu miejsc pracy, deficytu terenów
inwestycyjnych w naszej gminie, kosztów jakie poniosła gmina na uzbrojenie tego
obszaru, przeznaczenia tych terenów w planie przestrzennego zagospodarowania
na działalność przemysłową - decyzja moja uzyska wsparcie Rady Miejskiej
i społeczeństwa naszej gminy. Nie stać nas na stagnację i niewykorzystywanie
szans, które związane są z dzielnicą przemysłową miasta, tym bardziej, że prawie w
każdym kompleksie ogrodów działkowych występuje nadpodaż wolnych działek.
Bardzo liczę na zrozumienie działkowców mających swoje działki przy ulicy
Przemysłowej, długo analizowałem wszystkie za i przeciw tej decyzji, ale los
naszego miasta wiąże się z jego rozwojem gospodarczym, bez którego nadal nasi
mieszkańcy będą migrować za pracą do innych miast lub za granicę. Czym
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ściągnąć do naszego miasta młodych ludzi – tylko dobrą ofertą pracy, mieszkaniem
i dobrym, wygodnym i bezpiecznym życiem.
10. We wtorek spotkałem się z przedstawicielem Polskiego Funduszu Rozwoju,
który wizytował tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w ramach
programu mieszkanie + przy ulicy Skowrońskiego. Przypomnę, że Rada Miejska
podjęła decyzję o przystąpieniu do tego programu. Po skompletowaniu grupy
zainteresowanych gmin wykonane zostaną analizy, które pozwolą nam ocenić
realność przedsięwzięcia, koszty po stronie gminy i najemców i w efekcie podjąć
ostateczną decyzję.
11. 2 maja odbyły się uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Flagi
RP w Moszczance.
Oficjalne obchody rozpoczęły się od Mszy św. Koncelebrowanej w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczance,
następnie nastąpił przemarsz pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, w którym
wzięli udział m.in Anna Zalewska, Violetta Porowska, Jerzy Czerwiński, Katarzyna
Czochara, Radosław Roszkowski, Mieczysław Partyczny oraz wielu zaproszonych
gości. Po ich przywitaniu, wystąpieniach okolicznościowych, Apelu Pamięci oraz
salwie honorowej 10 Brygady Logistycznej z Opola nastąpiło złożenie wieńców pod
pomnikiem…
12. W ostatnich dniach obchodziliśmy czterdziestolecie powstania Zakładu
Energetyki Cieplnej w Prudniku. 01.01.1979 r. powstał Zakład Energetyki Cieplnej
Prudnik w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Opole
(WPEC Opole) na bazie mienia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Prudnik i Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ciepłownia
Rejonowa
została
wybudowana
w
1982
roku.
Spółka Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. powstała 01.05.1998 r. w wyniku
komunalizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Opole (WPEC
Opole). Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Prudnik. Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. jest głównym producentem i dystrybutorem energii cieplnej na
potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla miasta Prudnika.
Podstawowym
przedmiotem
działalności
Spółki
jest:
wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucja ciepła.
Z okazji Jubileuszu pozwoliłem sobie na kwerendę zdarzeń związanych
z powstaniem w 1998r. Spółki ZEC Prudnik i za swój obowiązek uznaję wspomnieć
o odwadze Rady Miejskiej, która podjęła decyzję o przejęciu części majątku byłego
WPEC na rzecz Gminy Prudnik, a w szczególności o determinacji ówczesnych
radnych Rady Miejskiej w Prudniku w procesie podjęcia tych decyzji, w tym
obecnego Senatora RP Pana Jerzego Czerwińskiego. Również z perspektywy czasu
podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy uczestniczyli
w tym złożonym procesie.
Pracownikom i Zarządowi Spółki składam serdeczne podziękowania za wkład
w rozwój spółki Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik.
13. 10 maja Muzeum Ziemi Prudnickiej obchodziło jubileusz 60-lecia działalności.
Muzeum w Prudniku powstało 10 maja 1959 roku, początkowo jako oddział
Muzeum Śląska Opolskiego, a od roku 1968 jako samodzielna placówka. Placówka
ta osiągnęła swoją pozycję dzięki osobom zaangażowanym w jej funkcjonowanie
w tym pracowników i kierownictwa w osobach między innymi: Pani Małgorzaty
Dutkiewicz, Anny Ślesik, Pani Architekt Urszuli Rzepieli, która w zasadniczy sposób
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przyczyniła się do wyznaczenia kierunków rozwoju placówki oraz wypracowania
nowatorskiej, lokalnej koncepcji ekspozycji zasobów muzealnych.
Wszystkim, którzy kiedyś i dziś przyczynili się do pamięci o historii Ziemi Prudnickiej
z serca dziękuję.
14. Podpisana została umowa na realizację projektu pt. Promocja
i upowszechnianie walorów terenów wiejskich Gminy Prudnik. Projekt jest
realizowany na podstawie umowy z dnia 7.05.2019r. w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 20182019.
Okres realizacji projektu: 15.05.2019 – 31.10.2019
Wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 11 061,38 zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie i wydruk folderu w ilości 3000
sztuk. W folderze zamieszone zostaną ilustracje zdjęciowe, mapka turystyczna
z obszaru Gminy Prudnik oraz informacje dotyczące życia mieszkańców sołectw,
ich lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego, zwyczajów
i tradycji, form rekreacji i sportu.
15. Województwo Opolskie podsumowuje 15 lat członkostwa w UE oraz działania
podejmowane w obszarze opolskiej nauki i edukacji. Podczas uroczystej Gali, która
odbyła się 13 maja 2019 r. zostały wyłonione najlepsze regiony. Miałem zaszczyt
osobiście odebrać Opolską Gwiazdę Europy, która została przyznana Gminie
Prudnik. To wyjątkowe wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa
Opolskiego zostało przyznane naszej Gminie za pozyskiwanie z sukcesem środków
europejskich na rozwój edukacji w Województwie Opolskim. Wszystkim, którzy
w przeszłości przyczynili się do tego wyróżnienia składam serdeczne gratulacje
i podziękowania.
16. Blisko 100 Ochotników Straży Pożarnej wzięło udział w gminnych zawodach
strażackich, które odbyły się 19 maja 2019 r. na boisku sportowym
w Niemysłowicach. OSP Szybowice okazało się najlepszą drużyną, która otrzymała
czek o wartości 1000 zł ufundowany przez Marszałka Województwa Opolskiego
Pana Andrzeja Buły, który na moje zaproszenie obserwował te zawody. Zawody były
współfinansowane ze środków Gminy Prudnik.
17. 19 lutego 2019 roku jednostka OSP w Moszczance złożyła, za pośrednictwem
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, wniosek
o dofinansowanie średniego samochodu pożarniczego. Po wstępnej weryfikacji
wniosek OSP Moszczanka został przekazany do Komendanta Głównego PSP
z rekomendacją o jego dofinansowanie. Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest posiadanie wkładu własnego jednostki w wysokości około 248.000,00zł.
Pozostała kwota tj 512.000,00 złotych pochodzić będzie z: MSW – 278.000,00;
Komenda Główna PSP – 100.000,00; NFOŚIGW 134.000,00.
24 maja 2019r zadeklarowałem pomoc finansową Gminy Prudnik w zakupie
pojazdu w kwocie 100.000,00złotych. Jednostka OSP Moszczanka jest w obecnej
chwili na etapie zbiórki pozostałych brakujących środków.
18. Jestem winien Państwu informację dotyczącą naszych rozmów z klubem Pogoń
koszykarze. Praktycznie od stycznia poszukujemy modelowego rozwiązania na
funkcjonowanie sportu gminnego, w tym jak efektywnie winny być
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wykorzystywane środki przekazywane na ten cel przez gminę. Cały czas jednak
mamy na uwadze dobro całego sportu w gminie począwszy od LZS-ów, poprzez
pierwszoligowy zespół, po dyscypliny, w których mamy osiągnięcia mistrzów Polski
i Europy. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż wymaga rozwagi i uwzględniania
interesów wielu grup. Można powiedzieć, że Pogoń koszykarze była dla nas
pierwszym klubem, który przedstawił problemy funkcjonowania sportu w gminie,
w których trudno jest pozyskać sponsora strategicznego, gdzie sponsoring tworzy
się z kilku często zmieniających się donatorów. Rozważaliśmy wiele koncepcji od
dotychczasowej formy finansowania sportu po utworzenie podmiotu całkowicie
zależnego od gminy - do utworzenia spółki klubów sportowych działających
w gminie - włącznie.
Jest to proces skomplikowany i wymaga czasu oraz pogodzenia interesu
wszystkich beneficjentów środków pochodzących z budżetu gminy Prudnik.
Kolejnym krokiem w ustaleniu zasad finansowania sportu w Gminie Prudnik będzie
posiedzenie Rady Sportu, które planuję zwołać z udziałem wszystkich klubów
w czerwcu. Reasumując uważam, że Gmina Prudnik zrobi wszystko, aby:
- względy proceduralne i finansowe nie stały na przeszkodzie, aby POGOŃ Prudnik
- koszykarze grała w I lidze,
- wszystkie kluby sportowe traktowane były według równych obiektywnych zasad.
19. W związku z ustalaniem ram programu ochrony powietrza na terenie Gminy
Prudnik zobowiązałem prezesa Zakładu Usług Komunalnych do wprowadzenia
całkowitego zakazu używania dmuchaw do sprzątania chodników i trawników
będących w zarządzie Spółki. Zobowiązałem się jako właściciel Spółki do
sfinansowania zakupu przez Gminę maszyny sprzątającej prowadzonej ręcznie lub
tzw. przyczepy zamiatającej.
20. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców na 22. Wystawę Twórców
Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, która
odbędzie się w dniach 7 - 9 czerwca, na hali sportowej przy ul. Łuczniczej
w Prudniku.
Wśród mnóstwa atrakcji prezentacja malarstwa, rzeźby, garncarstwa,
koronkarstwa, biżuterii, metaloplastyki. Ponadto degustacja regionalnych potraw,
występy zespołów muzycznych, warsztaty z rękodzieła artystycznego. Po raz
pierwszy Aleja pszczół i miodów na Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego. Liczne atrakcje dla zwiedzających,
sprzęt pszczelarski, wykonywanie barci pszczelej oraz rodziny pszczele
w przeszklonych ulach.
Lipiec/sierpień
1. Wydawać by się mogło, że w dniu dzisiejszym powinny być już zakończone
uzgodnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie
Powiatu Prudnickiego, że z dużym wyprzedzeniem przygotowani jesteśmy na
dzień 1 września, gdy w ramach ptz będą prowadzone również przewozy szkolne,
niestety jeszcze wczoraj odbyły się gorączkowe negocjacje z PKS Głubczyce.
W wyniku tych rozmów w najbliższy piątek podpisana zostanie umowa
o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego pomiędzy PKS Głubczyce,
które jest Operatorem dla każdej gmin z osobna i dla powiatu prudnickiego, którzy
na swoim terenie są organizatorami publicznego transportu zbiorowego.
Ostatecznie podpisana została umowa na przewozy szkolne.
Sytuacja ta oznacza, że do istniejącej siatki połączeń w okresie nauki szkolnej
dochodzą połączenia, które z jednej strony realizować będą przewozy szkolne oraz
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będą dostępne dla pozostałych pasażerów. Inaczej mówiąc do każdej miejscowości,
do której dowożone będą dzieci do szkół dodane zostaną dodatkowe kursy.
Komunikacja ta może odbywać się wyłącznie w granicach Gminy Prudnik,
a realizatorem umowy będzie PKS Głubczyce.
Kolejnym elementem publicznego transportu są komercyjne przewozy
świadczone na trasach z i do Opola oraz z i do Nysy. W pierwszym przypadku kursy
realizuje PKS Opole w drugim PKS Nysa, do tych kursów Gmina Prudnik nie
dopłaca.
2. Informuję Państwa, że z dniem 1 września postanowiłem rozwiązać za
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia umowę o pracę z Dyrektorem Ośrodka
Sportu i Rekreacji Panem Markiem Krajewskim. Równocześnie ogłosiłem nabór na
to stanowisko, a termin składania ofert upływa 9 września. Była to decyzja bardzo
trudna, bo i okres związany z zakończeniem sezonu letniego, jak i organizacją
Memoriału im Stanisława Szozdy nie sprzyja takim posunięciom. Mając jednak na
uwadze sytuację w jednostce oraz nawarstwiające się problemy zarządcze
i organizacyjne stwierdzone w kolejnych kontrolach uznałem, że decyzja ta bez
względu na konsekwencje musi być podjęta natychmiast. Dzięki zaangażowaniu
Pani Małgorzaty Halek Malinowskiej Kierownik Agencji Promocji, której na część
etatu powierzyłem pełnienie obowiązków Dyrektora OSiR, udało się ogarnąć
kwestie zarządzania Ośrodkiem oraz organizacji imprez zaplanowanych
w kalendarzu Ośrodka.
3. 23 sierpnia minął termin składania projektów do budżetu obywatelskiego
Prudnik 2020. Zgłoszonych zostało 13 zadań w tym 12 projektów inwestycyjnych
i 1 nieinwestycyjny.
4. Informuję, że Gmina Prudnik zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy którego
przystąpiliśmy do obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Porozumienie to umożliwia nam udział w procesie wdrażania Programu. Urząd
Miejski w Prudniku będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywał ich
wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp naszym mieszkańcom do skorzystania
z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.
Mogę powiedzieć, że od podpisania porozumienia widać duże zainteresowanie
Programem, a pracownicy Urzędu udzielają informacji o warunkach złożenia
wniosku.
5. W czerwcu odbyły się Walne Zgromadzenia Spółek, których jednoosobowym
udziałowcem jest Gmina Prudnik i w których Burmistrz pełni rolę Zgromadzenia
Wspólników.
Wszystkim organom Spółek udzieliłem pokwitowania za rok działalności 2018.
W związku z tym, że działalność Spółek jest analizowana na dzisiejszej sesji wskażę
tylko podstawowe wskaźniki dotyczące Spółek:
1) Zakład Usług Komunalnych: suma bilansowa 4.426.417,91zł., kapitał własny
1.686.269,22zł., strata 1.281.069,16zł
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji: suma bilansowa 40.179.453,56
zł., kapitał własny 33.928.457,27zł. Zysk – brutto 104.461,16
netto 71.702,16 zł. Gmina pobrała dywidendę w kwocie 55 927,68 zł
3) Zakład Energetyki Cieplnej: suma bilansowa 17.143.464,70
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zł., kapitał własny 8.811.900,24 zł. Zysk – brutto 76.382,84, netto 32.226,84 zł. Gmina
pobrała dywidendę w kwocie 32 226,84 zł.
4) Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: suma bilansowa
7.011.041,78 zł., kapitał własny 4.058.281,49 zł. Zysk – brutto 56.302,42 zł. netto
39.423,42 zł.
6. 10 lipca odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkolnego Przedszkolnego
w Prudniku. Uznanie komisji konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele
organu prowadzącego, rady rodziców, grona pedagogicznego oraz kuratorium
oświaty w Opolu, zdobył mgr Janusz Bazydło. Nowemu dyrektorowi życzę
powodzenia w realizacji założeń, jakie przedstawił w koncepcji prowadzenia
placówki. Jednocześnie chciałby podziękować odchodzącej pani dyrektor mgr
Krystyna Wróblewskiej za wieloletnie kierowanie tą placówką.
7. Spotkałem się z członkiem Zarządu Spółki ARRIVA w związku z ewentualną ofertą
zakupu przez gminę bazy ARRIVY przy ulicy Kościuszki. Za zgodą Rady
zaoferowałem kwotę 2 000 000 zł, jednak propozycja ta została odrzucona.
Zdaniem Prezesa kwotą wyjściową musi być wartość wyceny, czyli około 3 500 000
zł. Na tą chwilę baza będzie oczekiwać na nowe ogłoszenie przetargu, a ze strony
ARRIVY jest wola dalszych rozmów.
8. Zgodnie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w działaniu 5.1. „Ochrona
różnorodności biologicznej” złożony został partnerski projekt Gminy Nysa, Gminy
Prudnik, Gminy Głuchołazy oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku pod nazwą
„Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik
i Powiatu Prudnickiego”.
Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik swoim zakresem rzeczowym
obejmować będzie następujące działania: w części dotyczącej Parku Miejskiego
i cmentarza komunalnego.
9. W dniu 21 sierpnia Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Legionów w ramach rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje przebudowę ulicy Legionów w zakresie
obejmującym wykonanie:
2 800 m² nowych nawierzchni,
686 m² chodników,
939 m² ścieżki pieszo-rowerowej
29 szt. oznakowania pionowego
63 m oznakowania poziomego
oraz kanalizację deszczową.
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1 308 982,24 zł.
Zgodnie z uregulowaniami Programu Dróg Samorządowych maksymalna
wysokość dofinansowania może wynieść do 80% wartości a decyzja o ewentualnej
wysokości dofinansowania podjęta zostanie przez organy administracji rządowej
oceniające złożone projekty (tj. Urząd Wojewódzki, Ministerstwo) i na etapie
składania projektu Gmina Prudnik nie jest w stanie określić procentowej wysokości
ewentualnego dofinansowania.
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Zgodnie z zapisami Programu Dróg Samorządowych decyzja o wyborze zadań
nastąpi po czterech miesiącach od terminu złożenia projektów, co oznacza, że
nastąpi to w połowie sierpnia bieżącego roku.
10. Zgodnie z zaplanowanym w budżecie gminy podwyższeniem kapitału
zakładowego Zakładu Usług Komunalnych uchwałą podwyższyłem kapitał Spółki
o kwotę 770.832,00 zł z dotychczasowej kwoty 1.978.831,00 zł dzielący się na 2.176
udziałów po 909,00 zł do kwoty 2.749.663,00 zł poprzez utworzenie 848 nowych
udziałów po 909,00 zł każdy.
Podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.749.663,00 zł i dzieli się na 3.024
udziały po 909,00 zł każdy. Nowe udziały objęła – Gmina Prudnik.
11. W dniach 28-29 czerwca w Górowie Iławieckim uczestniczyłem w X Festiwalu
Miast Cittaslow. Ofertę naszego miasta na festiwalu prezentowały dwie pracownice
Muzeum Ziemi Prudnickiej. Podczas zebrania władze krajowe przyznały Pani Alicji
Twardowskiej – Jania specjalne wyróżnienie za szczególne zasługi i zaangażowanie
dla promocji i rozwoju idei Cittaslow. Pani Alicja Twardowska – Jania wyróżniona
została za niebywałą aktywnością w upowszechnianiu idei Cittaslow w południowej
części naszego kraju. W uzasadnieniu uchwały przyznającej Pani Alicji
Twardowskiej – Jania wyróżnienie podkreślono, iż Pani Alicja Twardowskiej – Jania
jest propagatorką zaszczepienia idei Cittaslow na prudnicki grunt. Dzięki uporowi
i determinacji idea sieci Cittaslow trafiła na podatny grunt w mieście Głubczyce,
które również pomyślnie przeszło proces certyfikacji i jest członkiem sieci.
W konkursie na najładniejszego ślimaka przygotowanego przez miasta zwyciężył
Prudnik. W prace nad przygotowaniem ślimaka, które trwały dwa tygodnie,
zaangażowała się grupa 10 seniorów z Klubu „Senior +”. Prudnicki ślimak został
uszyty z juty a ozdobiły go ręcznie wykonane detale takie jak: kapelusz, kwiaty,
domki oraz szarfa z nazwą miasta wyszyta haftem krzyżykowym.
Warto podkreślić, iż Festiwal Miast Cittaslow odbędzie się w roku 2022 w Prudniku
i będzie to jego już XIII edycja.
12. 29 czerwca na Koziej Górze odbyły IV Mistrzostwa Ziemi Opolskiej w Nordic
Walking się na dwóch dystansach 5 i 10 km w wielu kategoriach wiekowych. Na
starcie stanęło prawie 150 wielbicieli chodu z kijami. Jest to już kolejna impreza
nordic walking organizowana w gminie Prudnik i widzimy rosnące zainteresowanie
tą dziedziną sportu. Podziękowania za organizację imprezy należą się
stowarzyszeniu Wesoły Borsuk oraz Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
13. 1 lipca ruszył nabór wniosków w programie „Rodzina 500+”. Od tego dnia wnioski
można składać poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub
portal PUE ZUS, zaś od 1 sierpnia drogą tradycyjną wnioski można składać w nowej
siedzibie OPS przy ul. Traugutta 10.
14. Podczas święta naszego miasta przyznana została nagroda Diany, która może
być przyznana instytucjom, firmom bądź osobom fizycznym, które w wyjątkowy
sposób w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
przyczyniły się do wspierania rozwoju naszej społeczności, jej tradycji oraz promocji
gminy na arenie krajowej i międzynarodowej. Pierwszy raz w historii kapituła
zadecydowała przyznać nagrodę przedsiębiorcy i tak statuetka Diany trafiła do rąk
pana Krzysztofa Popyka, prezesa firmy Furniki. Firma, która działa na terenie gminy
Prudnik uwodniła, że nie tylko potrafi zarabiać pieniądze, ale także dba o swoich
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pracowników, stale się rozwija, a także wspiera wiele wydarzeń kulturalnych
i sportowych na terenie gminy Prudnik. Furnika jest jedną z tych firm, które można
przedstawiać jako wzór do naśladowania. Jeszcze raz serdecznie gratuluję
wyróżnienia.
15. Na terenie Prudnika stanęły kolejne kurtyny wodne urządzenia mają pomóc
wszystkim przetrwać upały. Dwie z nich znalazły się przy pływalni Sójka a trzecia
przy Banku Spółdzielczym na ul. Kościuszki. Natomiast na stałe w krajobraz miejski
wpisały się nowe stojaki rowerowe, które zamontowane zostały w kilku punktach w
centrum miasta (Rynek, Plac Szarych Szeregów, Ul. Jagiellońska). Liczymy, że nowe
stojaki rozwiążą problem braku takiej infrastruktury w ścisłym centrum miasta.
16. 6 lipca podczas święta 70-lecia OSP w Wierzbcu oddano do użytku
wyremontowaną remizę. Miałem okazję dokonać oficjalnego otwarcia budynku,
który oprócz malowania uzyskał także nową bramę wjazdową i powiększone
zostało pomieszczenie główne. Mam nadzieję, że nowa siedziba zadowala druhów
OSP Wierzbiec i będzie im dobrze i długo służyła.
17. 3 sierpnia odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Jazz Festiwalu. Już po
raz 13. prudniczanie mogli posłuchać Przed prudnicką publicznością wystąpili: Plast
Band & Shata Qs, Old Metropolitan Band, Fortet i Mili Morena, Adam Jarzmik
Quintet feat. Szymon Mika oraz Beata Przybytek Band. Z tego miejsca chciałbym
serdecznie podziękować Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury za organizację, ale
największe podziękowania i jednocześnie gratulacje za kolejną udaną edycję należą
się dyrektorowi artystycznemu całego przedsięwzięcia panu Ryszardowi
Czeczelowi.
18. Od 26 do 28 lipca po raz kolejny odbywał się w Prudniku Zlot Motocyklowy
organizowany przez OTM Prudnik. Jak zawsze mieliśmy okazję podziwiać paradę
motocykli, dodatkowo w tym roku na prudnickim rynku odbyły się pokazy Stun
Ride’u. Tradycyjnie koncerty odbywały się na koziej górze i w tym roku publiczność
rozgrzewali m.in.: cover band Metaliki a także exMaanam.
19. W tym roku przypada setna rocznica powstania policji państwowej. 2 sierpnia w
Opolu zorganizowano wojewódzkie obchody 100-lecia Policji. Zaś 14 sierpnia w
Kinie Diana odbyły się powiatowe obchody, podczas których m.in.: wręczono
awanse i odznaczenia. Z tej okazji gmina Prudnik podarowała prudnickiej policji
dwa nowoczesne alkomaty.
20. W dniu 19 sierpnia zmarła pani Janina Mokrska. Osoba znana wielu
prudniczanom i w sposób bardzo emocjonalny zaangażowana w pojednanie
narodów polskiego i niemieckiego. Od 1990 roku zaangażowana w partnerstwo
Prudnika i Northeim.
Z Northeim napłynęły do nas kondolencje oraz wspomnienia o Pani Janinie. Cześć
jej pamięci.
Wrzesień:
1. 10 września w Gliwicach spotkałem się z Jackiem Bialikem wiceprezesem
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W trakcie rozmowy poruszone zostały
kwestie związane z inwestycjami w prudnickiej strefie ekonomicznej. 13 września
przy okazji wizyty w Prudniku Jacka Bialika oraz Wiceministra Przedsiębiorczości i
Technologii Marcina Ociepy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosiła, że
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zamierza przystąpić do budowy kolejnego odcinka drogi wokół terenów
strefowych, która łączyłaby ulicę Przemysłową z ulicą Meblarską. Koszt inwestycji
wyniesie ok. 6 mln złotych. W przyszłym roku planowane jest wykonanie
dokumentacji technicznej.
2. 20 września gościliśmy w Prudniku wicepremiera RP Jarosława Gowina, z którym
miałem okazję porozmawiać na temat prudnickiej strefy ekonomicznej, wsparcia
Prudnika w pozyskiwaniu inwestorów oraz planach otwarcia w naszej gminie filii
uczelni wyższej.
3. Z dniem 31 grudnia kończą się umowy na świadczenie usług związanych z
transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z zabudowy
mieszkaniowej oraz na transport
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli od firm z terenu Gminy
Prudnik. W związku z tym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w
najbliższych dniach winny być ogłoszone nowe procedury przetargowe. Nie są to
pierwsze przetargi na tą usługę, ale niekorzystny splot zdarzeń spowodował, że
sytuacja ta będzie wymagała od nas bardzo wytężonej pracy według bardzo
precyzyjnego harmonogramu. W miejscu tym muszę dodać, że 19 lipca zmieniona
została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie
z dniem 6 września br. Te daty determinują nasze działania na najbliższy kwartał, w
trakcie którego musimy dostosować przepisy gminne do zmienionej ustawy. Tych
zmian jest dużo, a co ważniejsze radykalnie zmieniają system gospodarowania
odpadami komunalnymi….
Uważam, że w związku ze zmianą przepisów ustawy zmianie musi ulec podejście
do segregacji odpadów komunalnych, zwiększeniu musi ulec świadomość
właścicieli nieruchomości o odpowiedzialności za gospodarowanie nimi, a przede
wszystkim uszczelnić należy system i doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy
jego uczestnicy będą płacić opłatę za gospodarowanie odpadami. Spełnienie tych
elementów być może pozwoli na utrzymanie opłaty na dotychczasowym poziomie.
4. Na sierpniowej sesji informowałem Państwa o przygotowaniach do organizacji
publicznego transportu zbiorowego od dnia 2 września, czyli od rozpoczęcia roku
szkolnego. Oczywiście nie obyło się bez problemów, które rozwiązywaliśmy i nadal
rozwiązujemy
z operatorem – PKS Głubczyce. Po pierwsze pojawiła
się większa liczba przewozów niż w okresie lipiec – sierpień. Na trasy wyruszyły
również przewozy szkolne, które w początkowej fazie kursowały na zasadzie pętli
co nie do końca miało sens, gdyż dzieci zamiast najkrótszą drogą dojechać do
szkoły i z powrotem musiały pokonywać dodatkowe trasy w ramach ustalonych
pętli. Również na początku autobusy nie dojeżdżały do wszystkich przystanków, np.
w Szybowicach ze względu na to, że autobus musiałby zboczyć z trasy, a to
opóźniało jego dojazd do szkoły jechał wyłącznie trasą główną. Również Dyrektorzy
szkół zgłaszali, że autobusy po południu przyjeżdżały zbyt wcześnie po dzieci co
wymuszało skrócenie przerw śródlekcyjnych. Przypomnę również, że byliśmy
zmuszeni zmienić godziny rozpoczęcia nauki w niektórych szkołach np. w
Szybowicach od godziny 7:30.
Do tego rodzice zgłaszali nam, że autobusy Operatora przewożące dzieci do szkół
były przepełnione. Te wszystkie zauważone i przekazane uwagi zgłaszane były do
PKS Głubczyce i w większości przypadków udało się opanować sytuację. Są jeszcze
drobne niedociągnięcia, jednak zdajemy sobie sprawę, że operator też potrzebuje
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czasu na dostosowanie się do nowych realiów, choćby dla przykładu w zakresie
stanu posiadania taboru autobusów.
Jak wspominałem we wcześniejszych informacjach kursy komercyjne na trasie
Opole Prudnik i Prudnik Opole świadczy PKS Opole ich częstotliwość jest stale
monitorowana i dostosowywana do potrzeb pasażerów.
5. Informuję Państwa, że zakończona została realizacja procedury związanej z w
konsultacjami społecznymi na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok.
Do dnia 23 sierpnia zgłoszonych zostało 13 zadań w tym 12 projektów
inwestycyjnych i 1 nieinwestycyjny.
Zgodnie z uchwałą Nr XI/187/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019
r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na
temat budżetu gminy Prudnik na 2020 rok, w pierwszy etapie wnioski złożone przez
mieszkańców zostały poddane weryfikacji formalno-prawnej tj.
w zakresie
zgodności projektu z listami poparcia, ustalonym formularzem, kosztorysem
zadania nieprzekraczającym kwot określonych w uchwale, sytuacją prawną
nieruchomości, której dotyczy zadanie, w tym czy nieruchomość stanowi własność
gminy Prudnik oraz czy wnioskowane zadanie jest zgodne z obowiązującym
planem przestrzennego zagospodarowania.
Zweryfikowane projekty zostały przeanalizowane przez Komisję Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, która stwierdziła zgodność złożonych
projektów z dokumentami strategicznymi i perspektywicznymi planami
inwestycyjnymi gminy na danym terenie,
założonym harmonogramem, tj.
możliwością realizacji projektu przy uwzględnieniu jego uwarunkowań, zasadą
gospodarności, tj. wysokości kosztów rocznego utrzymania projektu po jego
zrealizowaniu w stosunku do jego wartości (nie więcej niż 20%),
zasadą
bezpieczeństwa planowanego do realizacji projektu dla jego użytkowników i
innych osób oraz odpowiedzialności gminy
z tego tytułu.
Głosowanie w konsultacjach społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na
2020 rok odbyło się w terminie od 11 – 16 września 2019 roku. Głosowanie odbyło się
w sposób tradycyjny i za pomocą aplikacji internetowej. Głosowanie tradycyjne
przeprowadzono
w 9 punktach wyborczych na terenie Gminy Prudnik. W
głosowaniu udział wzięło 868 osoby, które oddały 866 głosów ważnych.
W głosowaniu internetowym udział wzięło – 1154 osób, które oddały 1101 głosów
ważnych.
Sześć kolejnych projektów ze względu na ilość oddanych na nie głosów oraz ich
wartość poddanych zostało analizie. I tak:
1). projekt Nr 4 pn. Wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii
Miłosierdzia Bożego w Prudniku uzyskał największą ilość głosów (682) i
zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania we wnioskowanej kwocie tj.
150 000 zł.
2) projekt Nr 1 pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Prudniku” –
uzyskał kolejną co do wielkości liczbę głosów (360) i nie zakwalifikował się do
uzyskania dofinansowania we wnioskowanej kwocie tj. 300 000 zł (lub 250 000
według projektu tożsamego) ponieważ pozostała na realizację projektu kwota
wynosi 150 000 zł. i nie spełnia wymogów określonych w § 10 ust 3 uchwały.
3) projekt Nr 7 pn. „Renowacja i wyposażenie harcówki”; uzyskał kolejną co do
wielkości liczbę głosów (264) i zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania we
wnioskowanej kwocie tj. 40 000 zł.
4) projekt Nr 2 pn „PUMPTRACK – rowerowy plac zabaw” – uzyskał kolejną co do
wielkości liczbę głosów (99) i nie zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania
we wnioskowanej kwocie tj. 300 000 zł, ponieważ pozostała na realizację projektu
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kwota wynosi 110 000 zł.
i nie spełnia wymogów określonych w § 10 ust 3
uchwały.
5) projekt Nr 5 pn. „Biblioteka dziecięcych marzeń” – uzyskał kolejną co do wielkości
liczbę głosów (55) i zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania we
wnioskowanej kwocie tj. 60 000 zł.
6) projekt Nr 6 pn. „SMART ŁAWKI”” – uzyskał kolejną co do wielkości liczbę głosów
(33) i zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania we wnioskowanej kwocie tj.
40 000 zł.
7) projekt pn. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Łąka
Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice uzyskał w swojej
kategorii największą ilość głosów (394) i zakwalifikował się do uzyskania
dofinansowania we wnioskowanej kwocie.
Zgodnie z §10 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej nr XI/187/2019 z dnia 29 czerwca 2019 do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego kwalifikują się zadania:
1) Wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w
Prudniku,
2) Renowacja i wyposażenie harcówki
3) Biblioteka dziecięcych marzeń
4) Smart ławki
5) Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Łąka Prudnicka,
Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice
W związku z tym, że projekty pn. „Młody Inżynier – warsztaty dla dzieci i
nastolatków” i projekt pn.” Oświetlona altana w Piorunkowicach” są jedynymi
projektami w kategorii określonej w §3 ust. 2 pkt 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na
2020 rok, projekty zostały przekazane do realizacji w roku 2020 – bez głosowania w
ramach konsultacji.
Z rozdysponowanej kwoty 300 000 zł Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,
wykorzystana została kwota 290 000 zł, a pozostała kwota 10 000 zł, nie zabezpiecza
realizacji kolejnych projektów. Pozostałe kwoty w ustalonych kategoriach zostały
wykorzystane w 100%.
6. 29 sierpnia nastąpiło oficjalne otwarcie podświetlanej ścieżki rowerowej na ulicy
Poniatowskiego. Próbne 120 metrów wykonała polska firma Gryf. Rozwiązane
zaproponowane przez producenta jest na tyle skuteczne, że podjęliśmy decyzję o
dokończeniu ścieżki, a tam, gdzie nie ma oświetlenia o oznaczaniu w taki sposób
ścieżek rowerowych czy pieszo-rowerowych na terenie gminy.
7. W dniu 8 września 2019r. w Prudniku odbył się VI Memoriał im. Stanisława
Szozdy - Kolarskie Kryterium Uliczne.
W zawodach wzięło udział łącznie 367 zawodników z Polski, Czech, Litwy i Łotwy,
w tym 219 zawodników w kategoriach od młodzika po elitę, 73 osoby w kategorii
szkółek kolarskich oraz 75 dzieci szkolnych z klas I – VIII. Pętla o długości 1600
metrów prowadziła ulicami centrum Prudnika. Na starcie pojawiły się znane marki
w środowisku kolarskim takie jak: CCC Development Team, Wibatech Merx
Wrocław, TC Chrobry Scott Głogów.
Po ostatnim starcie odbyła się runda honorowa dla wszystkich chętnych, w której
wziął udział trener Stanisława Szozdy - 85-letni Franciszek Surmiński oraz inni
wybitni kolarze związani
z Prudnikiem i Opolszczyzną.
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8. W dniach 13 – 15 września odbyły się 24. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła InterRegion "Dom i Ogród". Podczas uroczystego otwarcia targów nie zabrakło
przedstawicieli lokalnych władz oraz polityków Ziemi Prudnickiej w tym Katarzyny
Czochary Poseł na Sejm RP. Po raz pierwszy z wizytą do Prudnika przyjechał
Simmon Hartmann Burmistrz Northeim oraz Taras Pekarski reprezentujący miasto
Nadwórna. Prudnik tego dnia odwiedził również Marcin Ociepa Wiceminister
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Jacek Bialik Wiceprezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
9. 14 września podczas dożynek w Łące Prudnickiej oficjalnie otwarta została
Otwarta Stefa Aktywności, która zlokalizowana jest przy boisku sportowym. Na ten
cel pozyskane zostało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 25 tysięcy złotych. Tzw. OSA to siłownia na świeżym powietrzu oraz gry
planszowe w dużym formacie. Strefa ta jest dostosowana do wszystkich
mieszkańców.
10. Od 13 września na ulice i chodniki Prudnika wyjechała nowa zamiatarka
Citymaster 600. Zakupiony przez Zakład Usług Komunalnych pojazd daje
możliwości wjazdu na wąskie uliczki i chodniki. Dodatkowym atutem są zraszacze,
które zapobiegną pyleniu podczas zamiatania w suche dni. Koszt zakupu tego
urządzenia wyniósł 250 000 zł.
11. W dniu 21.09.2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Prudnickiego Szlaku Miejskiego.
Prudnicki Szlak Miejski Został zrealizowany ze środków Euroregionu Pradziad w
ramach projektu o takiej samej nazwie, na który Agencja Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik pozyskała wsparcie w wysokości 29 714,59 euro ze środków EFRR, 5 243,76
euro ze środków Budżetu Państwa. Wkład własny Gminy Prudnik to kwota 3 495,84
Euro
Prudnicki Szlak Miejski to licząca 4,5 km pętla, dzięki której zwiedzanie można
zacząć w każdym punkcie trasy. Szlak pozwala zwiedzić najciekawsze miejsca i
zabytki Prudnika. Trasę można podzielić na dwa odcinki, pierwszy pozwala poznać
atrakcje
w centrum miasta i parku miejskiego, drugi przybliża m.in.
historię prudnickiego włókiennictwa. Szlak został oznakowany w terenie
charakterystycznym kwadratem w barwach miasta. Na trasie znajdują się 3 tablice
informacyjno - promocyjne.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- wyznakowano w terenie szlak
- wykonano tablice informacyjno – promocyjne, które zainstalowane zostały w
Rynku, na Placu Wolności oraz w Parku Miejskim
- wydano publikacje: przewodnik po szlaku, folder dla dzieci oraz album
fotograficzny „Prudnik nieZwykły”.
- promocję w prasie lokalnej, województwach ościennych oraz po stronie czeskiej
- wykonano spot promocyjny, który emitowany był w Telewizji Polskiej w oddziałach
regionalnych we Wrocławiu, Opolu
i Katowicach.
- przedstawiciele Agencji Promocji uczestniczyli w targach turystycznych w
Katowicach oraz czeskiej Ostrawie
- zorganizowano wycieczkę dla turystów z Prudniku w celu zwiedzenie miejskiej
trasy turystycznej w Knovie oraz dla turystów
z Knova na otwarcie
Prudnickiego Szlaku Miejskiego.
- wykonano gadżet promocyjnych
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Prudnicki Szlak Miejski jest nowym produktem turystycznym ułatwiającym
zwiedzanie największych atrakcji miasta. Dzięki realizacji projektu Prudnik dołączył
do grona nielicznych miejscowości w województwie opolskim, które mogą
pochwalić się tego typu atrakcją. W przyszłym roku szlak zostanie uzupełniony
aplikacją mobilną, która jeszcze bardziej uatrakcyjni nowy produkt turystyczny.
12. W dniu 24 września br Gmina Prudnik w odpowiedzi na ogłoszone przez Zarząd
Województwa Opolskiego zaproszenie do składania wniosków o przyznanie
pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w
ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 złożyła projekt pn „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury
w Szybowicach”.
Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju aktywności mieszkańców wsi
poprzez rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach a jego
wymiar rzeczowy obejmować będzie dwa zasadnicze etapy a mianowicie:
1) rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o pomieszczenie
gospodarcze o pow. 25m² wraz z tarasem wykonanym na jego powierzchni dachu
oraz
2) wykonanie przeszklenia elewacji tarasu od strony frontowej budynku.
Wartość całkowita projektu wynosi 185 118,64 zł a Gmina Prudnik na jego realizację
ubiega się o dofinansowanie w wysokości 117 790,00 zł tj w maksymalnej,
dopuszczalnej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wysokości 63,63%
kosztów kwalifikowalnych.
Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania spodziewać należy się w okresie
ok. 6 miesięcy o czym będę Państwa radnych informował.
13. 9 września Gmina Prudnik w odpowiedzi na ogłoszone przez Lokalną Grupę
Działania „Płaskowyż Dobrzej Ziemi” w Kietrzu zaproszenie do składania wniosków
o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania I.1.3 Przystosowane do
prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne
obiekty oraz przestrzeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 złożyła cztery projekty dotyczące wyposażenia Wiejskich Domów Kultury w
Czyżowicach, Piorunkowicach, Wierzbcu i Mieszkowicach.
W odniesieniu do poszczególnych projektów ich wartości oraz wnioskowane
dofinansowanie przedstawiają się następująco:
1. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - całkowite koszty operacji 90 342,48 zł,
koszty kwalifikowalne w wysokości 73 449,17 zł przy wnioskowanym (w
maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w
wysokości 46 735,00 zł
2. Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach - całkowite koszty operacji 77 303,68
zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 62 848,52 zł przy wnioskowanym (w
maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w
wysokości 39 990,00 zł
3. Wiejski Dom Kultury w Wierzbcu - całkowite koszty operacji 79 074,77 zł,
koszty kwalifikowalne w wysokości 64 288,43 zł przy wnioskowanym (w
maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w
wysokości 40 906,00 zł
4. Wiejski Dom Kultury w Mieszkowicach - całkowite koszty operacji 83 848,77
zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 68 169,73 zł przy wnioskowanym (w
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maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w
wysokości 43 376,00 zł
Pragnę przypomnieć, iż w maksymalny, dopuszczalny Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich poziom dofinansowania projektu wynosi 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania spodziewać należy się w okresie
ok. 6 miesięcy o czym będę Państwa radnych sukcesywnie informował.
Październik:
1. W wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 13 października, na terenie Gminy Prudnik
frekwencja wyniosła 55,31%, przy frekwencji krajowej wynoszącej 61,74%,
wojewódzkiej 52,91% i powiatowej 49,95%. Najwyższą frekwencję na terenie miasta
odnotowano w obwodzie Nr 3 lokal wyborczy w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w wysokości - 67,27%, natomiast na terenie wsi Gminy Prudnik najwyższą
frekwencję odnotowano w obwodzie Nr 22 w Czyżowicach z wynikiem 63,49%.
Najwięcej głosów na terenie naszej gminy w wyborach do Sejmu uzyskała z listy
Prawa i Sprawiedliwości pani Katarzyna Czochara – 3353 głosy, a w wyborach do
Senatu również z listy Prawa i Sprawiedliwości Pan Jerzy Czerwiński, który uzyskał
imponującą liczbę 5841 głosów.
Szczególnie gorąco gratuluję parlamentarzystom z terenu Gminy Prudnik, ale też
wszystkim tym, którzy w okresie kampanii wyborczej dostrzegli Prudnik i jego
problemy, a także zadeklarowali pomoc w ich rozwiązaniu. Jeszcze raz wszystkim,
którzy zdobyli mandat w wyborach gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz naszej
Ojczyzny.
2. Mając na uwadze tegoroczne ustalenia dotyczące organizacji publicznego
transportu zbiorowego na terenie gmin Powiatu Prudnickiego i Powiatu
Prudnickiego i związane z tym problemy, zaproponowałem Staroście
Prudnickiemu utworzenie grupy roboczej, której zadaniem byłoby wypracowanie
koncepcji funkcjonowania transportu publicznego, którą należałoby wdrażać
moim zdaniem już od przyszłego roku, a tym samym wytyczyć mapę drogową dla
realizacji tego zadania w określonej perspektywie.
Choć posiadany margines czasu, który pozostaje do zakończenia umowy z PKS
Głubczyce wydaje się znaczący, jednak już dziś- bogatsi o zdobyte doświadczeniawinniśmy określić nasze oczekiwania, a przede wszystkim ustalić ramy prawne
ewentualnej współpracy.
3. Zarząd Spółki Zakład Usług Komunalnych przedłożył mi rachunek wyników
działalności podstawowych za VIII miesięcy 2019 roku. Spółka za w/w okres
wykazuje stratę praktycznie na każdym dziale swojej działalności. Wyniki te są o tyle
niepokojące, że stanowią tendencję powtarzalną od 2018 roku, czyli od likwidacji
ZBK i włączenia majątku zakładu budżetowego do Spółki ZUK. W tym okresie tj. za
2018r. Spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.281.069,16 zł. Biorąc powyższe pod
uwagę postanowiłem zlecić „Program restrukturyzacji jednoosobowej spółki
Gminy Prudnik z o.o. Zakład Usług Komunalnych
4. W związku z planami utworzenia na terenie miasta Prudnika pierwszej w naszym
regionie „łąki kwietnej” zwróciłem się do Wojewody Opolskiego oraz Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o
objęcie patronatem tego projektu, jako przedsięwzięcia pilotażowego na terenie
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województwa opolskiego w zakresie
propagowania idei tworzenia siedlisk
przyrodniczych (określonych gatunków roślin i owadów) „wypieranych” przez
gospodarkę człowieka z przestrzeni miejskiej. Powyższe przedsięwzięcie ze
względu na swój charakter posiadać będzie walory edukacyjne, wspomagające
bioróżnorodność oraz estetyczne - wpisujące się w wizję ekologicznie czystego
województwa opolskiego. Planowana łąka zostanie utworzona na 1,8 ha terenu
znajdującego się w północnej części miasta pomiędzy ul. Władysława Łokietka i ul.
Sportową, a do obsiania planuje się wykorzystanie ok. 30 składnikowej mieszanki
roślin kwitnących.
5. Z okazji Jubileuszu 740-lecia miasta Prudnika po raz pierwszy Agencja Promocji
i Rozwoju Gminy Prudnik zorganizowała Interaktywny Turniej Wiedzy o Prudniku,
który odbył się 18 października w kinie "Diana". Turniej skierowany był do uczniów
szkół podstawowych Gminy Prudnik. W turnieju udział wzięło 6 szkół, w tym:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Prudniku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Prudniku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku, Publiczna Szkoła
Podstawowa im "Przyjaciół Dzieci" w Rudziczce, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Orląt Lwowskich w Szybowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance.
W konkursie udział wzięło 35 uczestników.
6. 3 października nastąpiło przekazanie nowego sprzętu dla Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Prudnik. Do jednostek OSP trafiły: hełmy, buty gumowe,
urządzenia burzące, rozdzielacz kulowy, prądownice, ubrania strażackie,
kompresor podtrzymania ciśnienia powietrza, pompa pływająca. Sprzęt został w
połowie sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu.
7. 11 października nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Kalinowej. W otwarciu
uczestniczyła Wicewojewoda Opolski pani Violetta Porowska. Ulica Kalinowa jest
pierwszą z czterech dróg dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Województwa Opolskiego, jej długość to 75,5 mb. Całkowita
wartość projektu wyniosła 180 000 zł z czego 60 proc. dofinansowano z Funduszu
Dróg Samorządowych (108 000 zł). Oprócz ulicy Kalinowej w bieżącym roku
wybudowane zostaną jeszcze ulice: Azaliowa, Jaśminowa i Dębowa o łącznej
długość 1 128,6 mb. Wartość całego zadania 3 745 099 zł z czego z Funduszu Dróg
Samorządowych 2 274 074 zł. Przypomnę, że mieszkańcy ulic Kalinowej, Azaliowej,
Jaśminowej i Dębowej czekali ponad 10 lat na wykonanie tych dróg.
8. 18 października w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa pomiędzy OSP
Moszczanka a Autobagi Polska Sp. z o.o. na sprzedaż samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Moszczance. Koszt zakupu wynosi 762 000 zł, z czego z
budżetu Gminy Prudnik zakup dofinansowano kwotą 150 tyś zł. Resztę środków
jednostka pozyskała m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, a także dzięki zaangażowaniu mieszkańców w ramach przeprowadzonej
społecznej zbiórki.
9. 24 października Nadleśnictwo Prudnik obchodziło 60-lecie istnienia. Z tej okazji
w kościele w Prudniku-Lesie pobłogosławiono nowy sztandar Nadleśnictwa
Prudnik,
który
podczas
uroczystości
w
Kinie
Diana
przekazano
nadleśniczemu Markowi Cholewie. Jeszcze raz z tego miejsca składam
kierownictwu oraz pracownikom nadleśnictwa wyrazy głębokiego uznania za
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wkład wniesiony w trwały rozwój polskich lasków, troskę o przyrodę oraz pełne
zaangażowanie. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
rozwoju w kolejnych latach oraz satysfakcji z pracy dla dobra lasu, przyrody i ludzi.
10. Kolejny jubileusz obchodziliśmy 26 października. Tego dnia, równo 65 lat temu,
powołano sekcję koszykówki Pogoni Prudnik. W dniu swoich urodzin Pogoń
zagrała na własnym parkiecie z drużyną Znicza Pruszków. Mimo niekorzystnego
wyniku kibice, działacze i zawodnicy mieli okazję do świętowania tego zacnego
jubileuszu. Całej rodzinie koszykarskiej Pogoni Prudnik chciałbym życzyć wielu
sukcesów na pierwszoligowych parkietach, efektywnej i efektownej gry oraz
kolejnych lat istnienia sekcji.
Listopad:
1. Ostatecznie projekt budżetu na 2020 rok opiewa na kwotę 137.801.000,00zł. z
tego: dochody na kwotę 127.921.540,00zł, przychody na kwotę 9.879.460,00zł. oraz
wydatki na kwotę 134.771.540,00zł. rozchody na kwotę 3.029.460,00zł.
Dochody budżetu Gminy Prudnik na łączną kwotę 127.921.540,00 zł stanowią:
dochody bieżące w kwocie 121.365.059,00 zł – 94,87 % dochodów, dochody
majątkowe w kwocie 6.556.481,00 zł – 5,13 % dochodów.
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz minimalnych
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r. dokonano
porównania ze stawkami obowiązującymi w Gminie Prudnik i postanowiono:
a) stawki kwotowe podatku od nieruchomości podnieść średnio o 7% za wyjątkiem
stawek podatków od budynków i ich części związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, które na:
- terenie miejskim pozostawiono bez zmian,
- terenie wiejskim obniżono o 4,78%.
Ponadto na terenie wiejskim pozostawiono na dotychczasowym poziomie stawkę
podatku od pozostałych budynków (za wyjątkiem garaży).
b) stawki podatku od środków transportowych pozostawić bez zmian.
Natomiast: - podatek rolny uległ podwyższeniu z uwagi na wzrost średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 z kwoty
54,36 zł za 1 dt do kwoty 58,46zł za 1 dt tj. o 7,54%....
2. W dniu 31 października br. Gmina Prudnik w odpowiedzi na ogłoszone przez
Zarząd Województwa Opolskiego zaproszenie do składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach Poddziałania: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 złożyła projekt pn „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki”.
Głównym celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego
miasta Prudnik poprzez utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki w nieużytkowanym
od kilku lat obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rynek 2. W powstałym w ramach
projektu obiekcie prezentowane będą obrazy sztuki współczesnej m.in. obrazy
Hanny Bakuły, których największa w Polsce kolekcja należy do Muzeum Ziemi
Prudnickiej w Prudniku.
Projekt zakłada realizację pięciu następujących zadań:
1) roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
biurowych na Prudnicką Galerię Sztuki wraz z dostosowaniem toalety dla osób
niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych. W
ramach projektu planowane jest obniżenie poziomu posadzki przed wejściem do
obiektu galerii poprzez zlikwidowanie pierwszego stopnia oraz obniżenie do
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poziomu nowej posadzki murku przyporowego oraz montaż platformy schodowej
dla osób niepełnosprawnych.
2) zakup wyposażenia (w postaci: Komplet 10 postumentów wystawienniczych,
stojaka/ potykacza metalowego wraz z nadrukiem, miernik do pomiaru
temperatury, wilgotności i ciśnienia wraz z oprogramowaniem kalibracyjnym,
monitoringu wizyjnego, 2 szt. odtwarzaczy dedykowanych dla osób niewidomych
oraz słabo widzących, opracowanie audiodekrypcji do obrazów oraz zakup
osuszacza mobilnego.
3) wykonanie renowacji mebli i stylizowanego szyldu;
4) nadzór inwestorski;
5) promocję projektu.
Wartość całkowita projektu wynosi 373 508,98 zł a Gmina Prudnik na jego realizację
ubiega się o dofinansowanie w wysokości 298 769,83 zł stanowiącej aż 79,99 %
kosztów kwalifikowalnych.
Złożony projekt zakłada jego rzeczową realizację w terminie do końca listopada
2020 r. Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania spodziewać należy się w
okresie ok. 6 miesięcy o czym będę Państwa radnych informował.
3. Również 31 października br Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie
Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie projektu pn Poprawa sytuacji bytowej
rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych” w ramach
rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 20142020”.
Zakres rzeczowy projektu przewiduje wykonuje niezbędnych prac remontowych (z
zakresu wymiany stolarki okiennej lub wymiany podłogi) w 14 lokalach
mieszkalnych zamieszkałych wyłącznie przez rodziny romskie.
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 88 349,18 zł a Gmina Prudnik
ubiega się o jego dofinansowanie w kwocie 79 500,00 zł. Zgodnie z uregulowaniami
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, nie określa
on wysokości dofinansowania a decyzja o ewentualnej wysokości dofinansowania
podjęta zostanie przez organy administracji rządowej oceniające złożone projekty
(tj. Urząd Wojewódzki, Ministerstwo). Na obecnym etapie Gmina Prudnik nie jest w
stanie określić procentowej wysokości ewentualnego dofinansowania, aczkolwiek
Gmina nasza wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 90% wartości kosztorysowej
projektu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim decyzja o
wyborze zadań nastąpi w terminie do końca marca 2020 r.
4. Kilka słów jestem winien Państwu w związku z przedstawionym przeze mnie na
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej projektem uchwały w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku, który jest placówką wsparcia
dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Prudniku powstał w 1996 roku. W roku 2016 zgodnie z art. 111 „a”
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rada Miejska w Prudniku
włączyła do Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy, gdyż
cytowany powyżej przepis dopuszczał w ramach ośrodka pomocy społecznej
funkcjonować innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Faktycznie jako
samodzielna jednostka organizacyjna gminy Środowiskowy Dom Samopomocy
przestał istnieć z chwilą podjęcia uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/405/2016 o połączeniu jednostek została podjęta 30
czerwca 2016 roku, a już 5 września 2016 roku przyjęta została ustawa o zmianie
ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy
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społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw, w której zmieniono art. 111 a, który określa, że gmina może połączyć
ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia,
z wyłączeniem ośrodka
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a takim ośrodkiem jest
Środowiskowy Dom Samopomocy.
Tym samym w artykule 5 ust 1 w/w ustawy stwierdzono, że powstałe przed dniem
wejścia w życie ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej nie spełniające
wymagań, o których mowa w cytowanym przepisie mogą funkcjonować na
dotychczasowych zasadach do dnia 31grudnia 2019r. - tak więc ze względów
prawnych rozdzielenie OPS i Środowiskowego Domu Samopomocy jest konieczne,
jednak z oceny połączonych jednostek uważam, że rozwiązanie to miało sens i
ekonomiczne uzasadnienia.
Chciałbym uspokoić zainteresowane osoby, że w kwestii merytorycznego
funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy nic się nie zmienia poza
formą organizacyjną tej jednostki.
5. Zmiany organizacyjne, jakie proponuję dzisiaj w funkcjonowaniu jednostek
organizacyjnych gminy Prudnik są wielowymiarowe. Choć w pierwotnej wersji po
przeprowadzonych zmianach personalnych na stanowisku Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji został ogłoszony nabór na wakujące stanowisko, który nie
przyniósł rozstrzygnięcia – sięgnąłem do analiz funkcjonowania jednostek
organizacyjnych gminy pod kątem kosztów ich działalności w tym zatrudnienia
oraz analizę przedmiotu działalności tych jednostek wykonanych w II półroczu br.
Mając na uwadze ocenę Najwyższej Izby Kontroli dot. funkcjonowania gminnych
jednostek przyjąć należy, że tworzenie przez gminę dwóch lub więcej jednostek o
podobnym przedmiocie działalności powinno być stosowane jedynie w sytuacjach,
gdy jest to
najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym
i
organizacyjnym. Należy zaznaczyć, że podział takich samych zadań pomiędzy kilka
podmiotów gminnych powoduje wzrost kosztów realizacji tych zadań, np. poprzez
dublujące się koszty administracyjne, a także może mieć negatywny wpływ na
skuteczność wykonywania zadań. Te spostrzeżenie pozwoliły mi na wyłonienie
dwóch jednostek o zbliżonych zadaniach oraz zadaniami zbieżnymi
z innymi
jednostkami gminy. Dla przykładu Agencja Promocji
i Rozwoju Gminy
zajmowała się między innymi promocją, zarządzaniem nieruchomościami na
wynajem, czy też organizacją, czy też współorganizacją imprez o zasięgu gminnym
i ponad gminnym. Z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz działalności
merytorycznej prowadził działalność promocyjną organizowanych imprez, czy też
winien prowadzić promocję zdrowego sportowego trybu życia. Na dokładkę Gmina
Prudnik posiada profesjonalnego zarządcę nieruchomości zakład Usług
Komunalnych, który w ramach zawartych umów zarządza mieniem gminy.
Zarówno Agencja Promocji i Rozwoju Gminy, jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji
posiada odrębne służby finansowe i administracyjne. Uznałem, że połączenie tych
dwóch jednostek może przynieść wymierne korzyści, w tym między innymi:
- oszczędności organizacyjne w tym związane z wykorzystaniem zasobów ludzkich,
- optymalizację kosztów działalności połączonych jednostek,
- optymalizację zarządzanym majątkiem poprzez prawidłowe i oszczędne
gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, które zostaną przekazane w
zarządzanie Zakładowi Usług Komunalnych. Poczynione analizy wykazały, że
wskazanym jest połączenie Ośrodka Sportu i Rekreacji i Agencji Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik
w jedną jednostkę.
W ten sposób:
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- majątek Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w postaci inkubatorów
przedsiębiorczości w związku z zakończeniem trwałości projektu zostanie
przekazany w zarządzanie do Zakładu Usług Komunalnych, (w budynkach około
70% lokali wynajmowanych jest z czynszem rynkowym, funkcja inkubatora będzie
utrzymywana na wyznaczonych wolnych lokalach). Szacuje się, że oszczędności z
tego tytułu wyniosą około 300 000 zł. do planu na rok 2020. Również obiekty, w
których nie były realizowane zadania własne z zakresu sportu zostaną po ustaleniu
ich dominującej funkcji przekazane
w użytkowanie innym podmiotom
np. obiekt Centrum Sportowego
w Niemysłowicach. Optymalizowane będzie
również zatrudnienie w kontekście realizowanych zadań.
Ze względu na zastaną sytuację organizacyjną Ośrodka Sportu i Rekreacji
postanowiłem, że jednostką przejmującą winna zostać Agencja Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik. W związku z tym Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
przejmuje mienie włączonej jednostki oraz jej należności i zobowiązania, a
pracownicy zatrudnieni na dzień połączenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Prudniku stają się na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy,
pracownikami Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
Kwestie osobowe związane z zarządzaniem jednostką mogą być wdrożone po
przyjęciu przez Radę Miejska uchwały w sprawie połączenia jednostek.
6. 18 listopada podjąłem decyzję o rozszerzeniu kompetencji Straży Miejskiej i
powołaniu Patrolu Ekologicznego, który będzie zajmował się: kontrolą spalania
odpadów w domowych paleniskach, kontrolą segregacji śmieci, kontrolą szamb w
sołectwach gminy Prudnik. Jednak bez wsparcia lokalnej społeczności Eko Patrol
niewiele zdziała. Dlatego z tego miejsca apeluję o reagowanie na wszelkie
nieekologiczne i szkodliwe dla naszego zdrowia zachowania.
Działanie to w okresie zimowym związane jest przede wszystkim z
zanieczyszczeniem powietrza i kontrolą palenisk na poszczególnych
nieruchomościach. Oczywiście Patrol będzie kontrolował teren gminy, ale będzie
też reagował na zgłoszenia mieszkańców. W ramach tego działania Strażnicy w
przypadku powzięcia wątpliwości co do jakości paliwa używanego do spalania będą
mogli pobrać próbki np. popiołu, których badania w sposób jednoznaczny będą
wskazywać, czy doszło do termicznego przekształcania (spalania) substancji
niedozwolonych w postaci odpadów. Mamy już oferty certyfikowanych
laboratoriów, które będą wykonywać badania, a ich koszt oscyluje od 300 – 600 zł
za każdą zbadaną próbę. Patrol zostanie wyposażony również w inne przyrządy w
tym miernik do badania wilgotności drewna używanego do spalania.
7. Przez miniony miesiąc odbyliśmy kilka spotkań z zarządcami nieruchomości z
terenu naszej gminy oraz na roboczo pracował zespół dostosowujący regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik do zmienionej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 26 września. W
związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2019 roku kończy się nam umowa na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, przed udzieleniem kolejnego
zamówienia na tą usługę jesteśmy zobowiązani do dostosowania regulaminów do
nowej ustawy. Wydawać by się mogło, że nowa ustawa nie jest rewolucją w
odpadach, jednakże jej stosowanie zmienia filozofię gospodarowania odpadami
komunalnymi przede wszystkim w ten sposób, że znosi dowolność w zakresie
segregowania, czy też nie segregowania odpadów komunalnych. Od wejścia w
życie ustawy segregowanie odpadów przez każdego mieszkańca naszej gminy jest
obowiązkowe. Gmina jest zobowiązana ustalić stawkę podwyższoną (karną) dla
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osób, które z tego obowiązku nie wywiązują się. Niektóre przepisy ostatecznie
przesądzają, że obowiązki właściciela w zabudowie wielorodzinnej realizuje
wspólnota i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ta sytuacja oznacza, że praktycznie każdy
mieszkaniec nieruchomości wielorodzinnej, z której została złożona deklaracja
odpowiada za segregację odpadów i do niego może być adresowana również
podwyższona opłata w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez
którąkolwiek z osób zamieszkałej w takiej nieruchomości. Tak więc sytuacja ta
spowodowała, że Gmina musiała odstąpić od systemu
kodowania worków z
odpadami w zabudowie wielorodzinnej przez każdego właściciela/najemcę lokalu
wprowadzając w to miejsce jedynie system kontroli – kodowania pojemników na
odpady. W uproszczeniu można powiedzieć, że o fakcie nieprawidłowego
segregowania odpadów w gnieździe zostanie powiadomiona przez firmę
wywozową gmina i zarządca nieruchomości, a to powinno być sygnałem do
zbadania sprawy i wdrożenia procedur zmierzających do wymierzenia opłaty
podwyższonej. Gminy zostały zobowiązane osiągnąć poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości co
najmniej 50% wagowo za każdy rok w latach 2020 – 2024.
W tej chwili część pojemników w zabudowie wielorodzinnej jest zamknięta
(pojemniki na plastik i papier), część nieruchomości posiada tzw. wiaty
śmietnikowe. W nowych rozwiązaniach dla wyeliminowania możliwości tzw.
podrzucania śmieci do gniazd proponujemy zamknięcie również pojemnika na
odpady zmieszane, w którym nie będą mogły pojawiać się odpady podlegające
segregacji. Tak ja do tej pory każdy z pojemników będzie można otworzyć jednym
kluczem. Oczywiście w przypadku wiat zamknięcie pojemników nie jest wymagane
pod warunkiem, że będzie zamykana wiata. Jeśli nasi mieszkańcy korzystający ze
wspólnych pojemników np. kilka nieruchomości, czy też wspólnot uznają, że nie są
w stanie zapanować nad wspólną segregacją mogą wskazać inne miejsce, którym
będą dysponować na ustawienie odrębnego dedykowanego dla tej nieruchomości
gniazda. Bez zmian pozostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych, jednak
apeluje, żeby ich oddawanie odbywało się w dni ustalone w harmonogramie. Na
dzisiaj wygląda to tak, że w każdej chwili wystawiane są sprzęty które zalegają obok
wiat śmietnikowych. Inaczej sytuacja ma się w zabudowie jednorodzinnej, gdzie
właściciele ni pozwalają sobie na nieporządek przed swoja posesją dostosowując
się do terminów odbioru tego typu odpadów. Skala tego zjawiska nie jest mała,
gdyż z terenu gminy rocznie zbieranych jest około 400 ton tego typu odpadów. W
zabudowie jednorodzinnej system praktycznie nie zmienia się, również
odstępujemy od kodowania worków żółtego, niebieskiego i zielonego. Zmniejszona
zostanie częstotliwość odbioru odpadów typu papier, szkło i plastik do 1 razu w
miesiącu. Na wniosek mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość zamówienia
dodatkowych usług, np. wywozu odpadów zielonych.
Zarówno w zabudowie jedno, jak i wielorodzinnej wprowadzony zostanie
obowiązek gromadzenia odpadów biodegradowalnych z tą różnicą, że obowiązek
wyposażenia nieruchomości w tego typu pojemniki należeć będzie do właściciela
nieruchomości. O nowym systemie i zasadach zostaną nasi mieszkańcy
powiadomieni do końca roku poprzez dystrybucję ulotek.
8. W odpowiedzi na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie na podstawie § 4
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie
trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace
na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy,
informuję że na terenie Gminy Prudnik do wykonywania pracy przez skazanych w
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roku 2020 wskazałem: jednostkę organizacyjną gminy - Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Prudniku, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku.
9. W odpowiedzi na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku na podstawie
§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna, informuję, że na terenie Gminy Prudnik do wykonywania
pracy przez skazanych wskazałem Zakład Usług Komunalnych jednoosobową
spółkę gminy Prudnik z o.o.
10. 30 października wraz z członkiem Zarządu Województwa Opolskiego
Szymonem Ogłazą oficjalnym przecięciem wstęgi zakończyłem IV etap budowy
ulicy Przemysłowej. Inwestycja warta ponad 1 mln 700 tyś została zrealizowana ze
środków RPO WO 2014 – 2020. W jej ramach powstało 513 mb drogi wraz z
infrastrukturą kanalizacyjną, budową rur ochronnych dla sieci teletechnicznych
oraz oświetlenie drogi.
11. 1 listopada na prudnickim cmentarzu odbyła się kwesta Towarzystwa
Historycznego Ziemi Prudnickiej, w której miałem przyjemność wziąć udział. Dzięki
hojności darczyńców udało się zebrać 9566 zł. Kwesta prowadzona była na rzecz
remontu i odnowy pomników nagrobnych zasłużonych prudniczan. Pierwszym
celem działań są dwa groby: burmistrza Prudnika Paula Langego i polskiego
działacza społecznego Filipa Roboty.
12. 6 listopada miałem okazję przekazać druhom z OSP w Piorunkowicach
pływającą motopompę Niagara II. Całkowity koszt motopompy wyniósł 5 166,00 zł
(w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu – 1 901,43 zł).
13. 7 listopada w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych i okolicznościowym mieszkańcom
Opolszczyzny, którzy – swoją codzienną postawą i działaniami, przyczynili się do
rozwoju i niepodległości kraju. Wśród uhonorowanych znaleźli się prudniczanie:
Pani Jadwiga Żak, Pan Stanisław Derda, Pan Janusz Husak, Pan Marcin Husak oraz
Pan Franciszek Dendewicz oraz moja skromna osoba. Wszystkim odznaczonym
serdecznie gratuluję.
14. 8 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w ramach projektu
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska-Polska pn."Współpraca międzysektorowa na pograniczu stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie". Wraz z pracownikami urzędu
mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami ze stroną czeską w sprawie
gospodarki odpadami.
15. 11 listopada obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji
odbył się apel harcerski na placu Szarych Szeregów, później w kościele pw.
Świętego Michała Archanioła mieszkańcy uczestniczyli w mszy świętej w intencji
Ojczyzny. Tradycyjnie po mszy świętej pochód, na czele z orkiestrą dętą
Prudnickiego Ośrodku Kultury, ruszył na plac Wolności. Wszystkim świętującym
razem z nami mieszkańcom chciałem serdecznie podziękować za obecność, a
pracownikom Prudnickiego Ośrodka Kultury za organizację obchodów.
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16. 12 listopada w Prudnickim Ośrodku Kultury miały miejsce konsultacje społeczne
w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dedykowane organizacjom pozarządowym.
Spotkania tego typu mają na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i
organizacji pozarządowych w życie publiczne.
17. Spotkałem się z przedstawicielami rodziców dzieci chorych na autyzm. Sprawa
dotyczyła utworzenia na terenie miasta świetlicy, która objęłaby opieką te dzieci.
Postanowiłem rozszerzyć zakres działania świetlicy przy Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym o filię zlokalizowaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Prudniku przy ulicy Młyńskiej 1. Dyrekcja Ośrodka zapewniła
wolontariacką opiekę nauczycieli Ośrodka nad dziećmi w początkowym okresie
działalności świetlicy. Dzięki utworzeniu filii świetlicy, dzieci i ich opiekunowie będą
mogli
wziąć
udział
w
specjalistycznych
turnusach
rehabilitacyjnych
organizowanych przez fundację.
18. 14 listopada gościliśmy w Prudniku przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu
Województwa Opolskiego oraz społeczności senioralnej. Miałem okazję otworzyć
konferencję Prudnickim Ośrodku Kultury trwa konferencja, podczas której seniorzy
mieli okazję podzielić się wspólnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w
zakresie aktywizacji osób starszych.
19. 14 listopada w Lublinie pod hasłem Quality Counts odbyła się jubileuszowa V
edycja Europejskiego Kongresu Jakości. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta
gala wręczenia nagród, podczas której nagrodą Orła Jakości uhonorowany został
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Chciałem serdecznie pogratulować
wszystkim pracownikom oraz Prezesowi, którego poproszę teraz o zabranie głosu.
20. 19 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej miałem
przyjemność przekazać druhom z OSP Łąka Prudnicka specjalnych hydraulicznych
noży rozpierających, które służą do cięcia samochodów i pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych.
21. 23 listopada swoje 65-lecie obchodził prudnicki Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w sali
kameralnej Prudnickiego Ośrodku Kultury. Gratuluję raz jeszcze wytrwałości i
życzę, aby śpiewana przez Was pieśń trwała zawsze w Waszych sercach: "Życie jest
piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka, więc co tu
kryć - warto ach warto jest żyć".
22. 27 listopada oficjalnie uruchomiony został bezpłatny smsowy informator gminy
Prudnik. Każdy zainteresowany może zarejestrować się na stronie internetowej
Prudnik.pl lub w Urzędzie Miejskim i wybrać jedną z kilku kategorii, by później
otrzymywać smsowo najważniejsze informacje z życia naszej Gminy.
23. W dniach 24-27 listopada wraz z przedstawicielami Gminy Prudnik
uczestniczyłem w delegacji do miasta partnerskiego Northeim. Wizyta odbyła się
na zaproszenie Burmistrza Northeim Pana Simona Hartmana i miała charakter
oficjalny. W tych dniach w Notheim przebywali również przedstawiciele wszystkich
miast partnerskich tj. Gallneukirchen z Austrii oraz Tourlaville z Francji. Podczas
wizyty Gmina Prudnik prezentowała się na wspólnym stoisku miast partnerskich
na Jarmarku Bożonarodzeniowym. W poniedziałek zostało dokonane oficjalne
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otwarcie Jarmarku przez Burmistrza Northeim oraz przedstawicieli miast
partnerskich.
W tych dniach uczestniczyłem w wizycie studyjnej wraz z Prezesem Zakładu Usług
Komunalnych Władysławem Podróżnym oraz naczelnikiem Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szymonem Kroczakiem w Zakładzie
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi podczas której został nam
przedstawiony system selektywnej zbiórki odpadów oraz zasady gospodarowania i
odbioru odpadów komunalnych w Northeim. Zwiedzaliśmy również instalacje
odbioru odpadów selektywnie zebranych, punkt przyjęcia, stację przeładunkową
oraz składowisko ustabilizowanych odpadów.
W trakcie pobytu omówiono również plan działań związany
z uroczystym
jubileuszem 30 lecia podpisania porozumienia
o współpracy pomiędzy
miastem Prudnik a miastem Northeim, który będziemy obchodzić w przyszłym
roku.
grudzień:
1. Zgodnie z wieloletnią tradycją związaną ze współpracą pomiędzy Krnovem a
Prudnikiem 1 grudnia wziąłem udział w uroczystym otwarciu Jarmarku
Bożonarodzeniowym w naszym partnerskim mieście. Była to także okazja do
rozmowy z burmistrzem Tomaszem Hradilem odnośnie planów dalszej współpracy,
szczególnie w obszarze pozyskiwaniu funduszy transgranicznych.
2. W Urzędzie Miejskim odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości
niezamieszkałych, którzy od 01.01.2020 r. są zobowiązani do zawarcia
indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W
spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firm zajmujących się odbiorem
odpadów. Podczas spotkania wytłumaczone zostały nowe zasady odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. Uważam, że wydarzenie, które miało miejsce 5 grudnia jest bardzo ważne dla
historii naszego miasta, ale też i promocją lokalnego patriotyzmu, wiedzy i pasji.
W Szkole Muzycznej I st. Im. Karola Szymanowskiego w Prudniku odbyła się
promocja książek Marcina Husaka „Fränklowie i Pinkusowie – ocalałe dziedzictwo”
i Michała Vyhlídala „Flemmichowie i Schielowie – tekstylne dziedzictwo”. Wspólny
projekt muzeów z Prudnika i Rymarzowej. Jest to kolejna publikacja, która przybliża
historię ważnej dla Prudnika rodziny fabrykantów. Po spotkaniu odbyło się także
otwarcie Centrum Tradycji Tkackich po niedawnym remoncie. Odnowione zostały
sale i klatka schodowa. Jednak co najważniejsze Muzeum Ziemi Prudnickiej zyskało
niesamowitą
prezentację
multimedialną
przybliżającą
historię
fabryki
włókienniczej, która będzie wyświetlana odwiedzającym Centrum Tradycji
Tkackich. Z tego miejsca dziękuję wszystkim pracownikom Muzeum Ziemi
Prudnickiej za trud włożony w prace związane z remontem Centrum Tradycji
Tkackich, a Panu Marcinowi Husakowi życzyć kolejnych równie udanych publikacji.
4. W dniach 5-6 grudnia br delegacja Gminy Prudnik uczestniczyła w zebraniu
członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow, które odbyło się w miejscowości Tumiany
koło Barczewa.
Oprócz bieżących spraw, w których głos zabrali przedstawiciele Gminy Prudnik
takich jak przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Polskiej Sieci Miast
Cittaslow, przyjęcie budżetu Sieci oraz uchwalenie planu działania na rok przyszły
istotnym tematem była sprawa powtórnej certyfikacji naszego miasta, która z
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uwagi na upływ pięcioletniego okresu członkostwa miasta Prudnik nastąpi w
przyszłym roku.
O wynikach certyfikacji miasta Prudnik zgodnie z międzynarodowymi kryteriami
członkostwa - do której chcemy się dobrze przygotować poprzez udział m.in. w
specjalnie temu celowi dedykowanym szkoleniu - oczywiście Państwa radnych
niezwłocznie poinformuję.
5. Od 6 - 8 grudnia 2019 r. po raz czwarty w naszym mieście zorganizowany został
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Na terenie jarmarku rozlokowano stoiska prezentujące rękodzieło artystyczne,
ceramikę, pamiątki oraz dekoracje świąteczne. Nie zabrakło również stoisk
gastronomicznych, z potrawami regionalnymi, wędlinami i chlebami
wytwarzanymi w oparciu o tradycyjne receptury. Odbył się także konkurs kulinarny
na najlepszą potrawę świąteczną oraz konkurs na najlepszy produkt świąteczny - w
których każdy mógł wziąć udział.
6. Akcja „Św. Mikołaj z Prudnika dla Nadwórnej” to przedsięwzięcie zorganizowane
przez Wandę Jakimko oraz Zbigniewa Lachowicza, podczas której nastąpiła zbiórka
darów m.in. dla Polaków mieszkających w Nadwórnej, podopiecznych domu
małego dziecka oraz dzieci z partnerskich szkół, w których uczą się języka polskiego.
W tym roku wyjazd odbył się w dniach 10-13 grudnia 2019 r. i wraz ze mną wzięli w
nim udział Pan Edward Mazur oraz Josel Czerniak przedstawiciele Rady Miejskiej w
Prudniku, Małgorzata Halek-Malinowska - Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik, Władysław Wójtowicz - Gminne Centrum Reagowania, Marcin
Schultz - Wydział Inwestycji oraz Wanda Jakimko i Zbigniew Lachowicz przedstawiciele Klubu Kresowiak.
7. 17 grudnia świętowaliśmy pierwszą rocznicę działalności Klub Senior+ w Prudnik.
Była to okazja do podsumowań działalności klubu, który może uchodzić za wzorzec
dla tego typu placówek w całej Polsce. O aktywności i dobrej pracy naszego klubu
może świadczyć gobelin, który przedstawia panoramę Prudnika, a był efektem
wielomiesięcznej misternej pracy. Z okazji pierwszej rocznicy życzę podopiecznym,
pracownikom oraz Pani kierownik Agnieszce Stanisz dalszego rozwoju i wielu
sukcesów.
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ANALIZA STANU FINANSÓW GMINY
PRUDNIK ZA ROK 2019

1. Budżet ogółem:
Budżet Gminy na 2019 r. został przyjęty Uchwałą nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik
na 2019 rok.
Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr
1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r., plan finansowy budżetu Gminy
Prudnik na 2019r. podlegał w ciągu roku wielokrotnym zmianom. Na przestrzeni
2019 roku plan:
−
−
−
−

dochodów budżetu wzrósł o kwotę 14.783.000,35 zł,
przychodów wzrósł o kwotę 2.135.472,32 zł,
wydatków zwiększono o kwotę 16.918.472,67 zł,
rozchodów pozostał bez zmian.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2019r. w złotych.
Wyszczególnienie

Plan na
01.01.2019r.

Plan na
31.12.2019r.

Wykonanie
na 31.12.2019r.

Wskaźnik
procentowy

Kol. 2

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5
= (kol. 4:3)

Dochody ogółem:

114.244.000,00

129.027.000,35 125.024.685,63

96,90%

w tym:
Dochody

104.532.851,64

118.256.181,54

116.666.254,29

98,66%

Dochody
majątkowe

9.711.148,36

10.770.818,81

8.358.431,34

77,60%

Przychody

13.350.000,00

15.485.472,32

14.485.472,32

93,54%

Razem

127.594.000,00

144.512.472,67

139.510.157,95

96,54%

Wydatki ogółem:

124.414.540,00

141.333.012,67

133.852.306,49

94,71%

bieżące
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w tym:
Wydatki

103.953.978,86

119.338.431,84

113.261.279,11

94,91%

Wydatki
majątkowe

20.460.561,14

21.994.580,83

20.591.027,38

93,62%

Rozchody

3.179.460,00

3.179.460,00

3.179.460,00

100,00%

Razem

127.594.000,00

144.512.472,67

137.031.766,49

94,82%

Wynik budżetu
bieżącego

578.872,78

-1.082.250,30

3.404.975,18

X

Wynik budżetu
majątkowego

-10.749.412,78

-11.223.762,02

-12.232.596,04

X

Wynik ogółem

-10.170.540,00

-12.306.012,32

-8.827.620,86

71,73%

bieżące

2. Dochody:
Dochody budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok zaplanowano w wysokości
129.027.000,35 zł, z czego wykonano 125.024.685,63 zł, tj. 96,90% planu.
Źródła dochodów gminy uregulowano w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy źródłami dochodów jednostek samorządu
terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Źródłami dochodów własnych gminy są przede wszystkim wpływy z podatków i
opłat lokalnych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
oraz
z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody z majątku gminy.
Najpowszechniejszym podziałem dochodów jest podział na dochody bieżące i
majątkowe.
Strukturę dochodów gminy w 2019r. w porównaniu do roku 2018 w podziale na
dochody bieżące i majątkowe zestawiono w tabeli nr 2.
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Tabela nr 2. Struktura dochodów Gminy Prudnik w latach 2018-2019 w złotych.
Wyszczególnienie

2018

2019

DOCHODY OGÓŁEM

114.332.163

125.024.686

100,00%

+9,35%

105.245.623

116.666.254

93,31%

+10,85%

i

21.137.552

23.700.484

18,96%

+12,13%

Udziały
w
podatkach
stanowiących
dochód
budżetu
państwa

20.412.983

21.611.565

17,29%

+5,87%

Subwencje

27.155.685

29.472.675

23,57%

+8,53%

Dotacje

32.989.226

38.075.862

30,45%

+15,42%

Pozostałe

3.550.177

3.805.668

3,05%

+7,20%

Ogółem

9.086.541

8.358.431

6,69%

-8,01%

1.120.199

1.168.044

0,93%

+4,27%

7.966.341

7.190.387

5,75%

-9,74%

Ogółem
Podatki
opłaty
lokalne

DOCHODY
BIEŻĄCE

DOCHODY
z
MAJĄTKOWE Dochody
majątku
Dochody na
inwestycje

Udział w
Wzrost/spadek
dochodach
w%
ogółem w
(2019/2018)
%

W ostatnich latach z roku na rok, ogólny poziom dochodów budżetowych Gminy
Prudnik zwiększał się.
Zaprezentowane w powyższej tabeli zestawienie dochodów wskazuje, iż w 2019r.
dochody Gminy Prudnik wzrosły o 9,35%. Znaczny wzrost zarówno kwotowy jak i
procentowy dochodów bieżących obserwowany jest w związku ze wzrostem
dotacji na realizację rządowego programu 500+. W roku 2019 dochody bieżące z
tytułu dotacji wzrosły o ponad 5,0 mln złotych. Powyższy wzrost wynika przede
wszystkim z otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wyższej aniżeli w roku 2018 o
4,3 mln złotych, w związku ze zmianą formuły programu 500+, tj. rozszerzeniem
programu 500+ na każde dziecko.
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Dochody Gminy Prudnik na przestrzeni lat 2010-2019 zaprezentowano na
poniższym wykresie.

Wykres nr 1. Dochody Gminy Prudnik na przestrzeni lat 2010-2019 w złotych.
Dochody ogółem Gminy Prudnik w latach 2010-2019 (w złotych)
140000000
125.024.680

120000000
103.637.443

114.332.163

100000000
78.409.020

76.986.116
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80000000
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71.985.744
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W tabeli nr 3 porównano dochody Gminy Prudnik z gminami grupy porównawczej.
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Tabela nr 3. Dochody Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej w latach 2018-2019 w złotych.
Dochody
w złotych

Gmina
Prudnik
2018

Dochody

2019

Głuchołazy
2018

114.332.163 125.024.686 96.703.456

ogółem
Zmiana %
(2019/2018)
Dochody
bieżące

W
złotych

% udział
w
wydatkac
h ogółem
Dochody W złotych
majątkowe
% udział
w
wydatkac
h ogółem

+9,35%

93,31%

9.086.541 8.358.432
7,95%

6,69%

Głubczyce

2019

2018

2019

2018

2019

104.209.70
7

85.431.297

99.467.194

95.090.070

99.304.173

+7,76%

105.245.662 116.666.25 89.427.307
4
92,05%

Krapkowice

+16,43%

+4,43%

96.877.429

81.948.456

93.697.961

89.938.450 95.683.598

92,48%

92,96%

95,92%

94,20%

94,58%

96,35%

7.276.150

7.332.279

3.482.841

5.769.233

5.151.620

3.620.575

7,52%

7,04%

4,08%

5,80%

5,42%

3,65%
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Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych
ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności
mieszkańców gminy. W ostatnich 10 latach w Gminie Prudnik wskaźnik ten
wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym wzroście dochodów
Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca
w złotych zaprezentowano na wykresie nr 3.
Wykres nr 2. Dochody ogółem na mieszkańca gminy Prudnik za latach 2010 - 2019
(w zł)
Dochody ogółem na mieszkańca w Gminie Prudnik w latach
2010-2019 (w złotych)
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W odniesieniu do gmin o zbliżonym budżecie, które przyjęto do porównania w
niniejszym opracowaniu stwierdzić należy, iż dochody Gminy Prudnik na
mieszkańca są wyższe od wszystkich porównywanych gmin. W grupie
porównawczej dochód na mieszkańca zawiera się w przedziale od 4.465 zł.-4.651 zł.
Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na nieznacznie większe możliwości budżetu
Gminy Prudnik.
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Tabela nr 4. Dochody ogółem na mieszkańca gminy Prudnik oraz gmin grupy
porównawczej w 2019r. (w złotych).
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina
Głubczyce

Gmina
Głuchołazy

Dochody na
mieszkańca w
złotych

4.870 zł

4.465 zł

4.651 zł

4.508 zł

Dochody bieżące w 2019r. stanowiły 93,31% dochodów ogółem, natomiast dochody
majątkowe 6,69% dochodów ogółem.
Analizie poddano również dochody według poszczególnych źródeł pochodzenia
(tabela nr 5). W tabeli zaprezentowano 10 najważniejszych źródeł dochodów Gminy
Prudnik, które łącznie zapewniają ponad 91% wpływów do budżetu. Dochody
wyselekcjonowano opierając się na klasyfikacji budżetowej. Uszeregowano je
według paragrafu, który generuje najwięcej wpływów, w kolejności malejącej.
Zauważyć należy, iż spośród 10 pozycji, siedem z nich odnosi się do źródeł
zewnętrznych pochodzących z budżetu państwa bądź Unii Europejskiej.
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Tabela nr 5. Udział głównych dochodów Gminy Prudnik w 2019r. w porównaniu do 2018r.
Paragraf

2018r.

2019r.

Symbol
paragrafu

Nazwa

W złotych

Udział w
dochodach
w%

Skumulowany
udział w
dochodach w
%

W złotych

Udział w
dochodach
w%

Skumulowany
udział w
dochodach w
%

2750,2920

Subwencje ogólne z budżetu
państwa

27.175.685

23,77%

23,77%

29.472.675

23,57%

23,57%

0010

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

19.862.584

17,37%

41,14%

21.157.507

16,92%

40,49%

2060

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zadania
bieżące
z
zakresu
administracji
rządowej
–
świadczenie wychowawcze (…)

13.771.221

12,04%

53,18%

18.125.578

14,50%

54,99%

2010

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
amin. rząd. oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

14.053.915

12,29%

65,47%

14.982.458

11,98%

66,97%

0310

Wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości

11.056.027

9,67%

75,14%

11.583.126

9,26%

76,23%

0490

Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez jst

4.061.491

3,55%

78,69%

5.800.743

4,64%

80,87%
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2030

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin

4.734.474

4,14%

82,83%

4.564.317

3,65%

84,52%

6350

Środki
z
państwowych
funduszy
celowych
na
finansowanie
lub
dofinansowanie
kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
jednostek
sektora finansów publicznych

-

-

82,83%

3.912.302

3,13%

87,65%

6257/9

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem
środków
europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu
środków
europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

7.065.023

6,18%

89,01%

3.062.104

2,45%

90,10%

0320

Wpływy z podatku rolnego

1.609.053

1,41%

90,42%

1.672.594

1,34%

91,44%
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Na podstawie zebranych danych w tabeli nr 5 stwierdzić należy, iż kluczowe
znaczenie w strukturze dochodów Gminy Prudnik odgrywa otrzymywana z budżetu
państwa subwencja ogólna stanowiąca ponad 23% ogółu dochodów zarówno w
2018 jak i 2019r.
W 2019r. subwencja ogólna wyniosła łącznie 29.472.675 zł. 63,97% tej subwencji
stanowiła subwencja oświatowa, tj. kwota 18.854.484 zł natomiast ponad 32% część
wyrównawcza subwencji ogólnej.
W porównaniu do gmin grupy porównawczej Gmina Prudnik uzyskała wartościowo
największą subwencję. Powyższe wartości zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Subwencja ogólna w złotych w Gminie Prudnik i gminach grupy
porównawczej w złotych.
Wyszczególnienie

Subwencja ogólna w
złotych

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

29.472.675 zł

20.539.786 zł

22.680.854 zł

17.497.839 zł

W tabeli nr 7 zaprezentowano porównanie udziału subwencji ogólnej w dochodach
ogółem w Gminie Prudnik oraz w gminach grupy porównawczej w 2019r.

Tabela nr 7. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem w Gminie Prudnik i w
gminach grupy porównawczej w 2019r. w złotych.
Wyszczególnienie

Udział subwencji
ogólnej w dochodach
ogółem w %

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

23,57%

20,68%

21,76%

17,59%

Jak wspomniano powyżej ponad 63% ogólnej subwencji stanowi subwencja
oświatowa. Środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczane są na
realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia
nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i
placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
oraz przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej
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subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest
corocznie w ustawie budżetowej. Kwotę przeznaczoną na część oświatową
subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w
wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż
przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych
wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 ust. 1 ustawy).
Przyglądając się otrzymanej subwencji pod względem wartościowym stwierdzić
należy, iż Gmina Prudnik uzyskała najwyższą subwencję w porównaniu do gmin
grupy porównawczej.

Tabela nr 8. Subwencja oświatowa w złotych w Gminie Prudnik i gminach grupy
porównawczej.
Wyszczególnienie

Subwencja
oświatowa w złotych

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

18.854.484 zł

16.219.103 zł

17.604.031 zł

17.342.122 zł

W celu porównania subwencji oświatowej dokonano przeliczenia subwencji
oświatowej na mieszkańca w Gminie Prudnik oraz w grupie porównawczej.

Tabela nr 9. Subwencja oświatowa w przeliczeniu na mieszkańca w złotych.
Wyszczególnienie

Subwencja
oświatowa w
przeliczenia na
mieszkańca

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

734,35 zł

759,61 zł

761,49 zł

778,55 zł

W przeliczeniu na mieszkańca wartość otrzymanej subwencji jest najniższa z
grupy porównawczej.
Istotne znaczenie po stronie dochodowej odgrywają również wpływy z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), znacznie mniejsze
natomiast wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
Udział w podatkach PIT i CIT jest znaczącym źródłem dochodów, jednakże
samorząd praktycznie nie ma wpływu na ich wielkość.
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Kwotę udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
oblicza się na podstawie wskaźnika ogłaszanego przez Ministra Finansów oraz
kwoty bazowej równej sumie podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie gminy. Natomiast udział w podatku dochodowym od
osób prawnych pochodzi od osób prawnych, których siedziba bądź siedziba
oddziału znajduje się na terenie gminy i wylicza się go proporcjonalnie do liczby
zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Z tak przedstawionej
definicji wynika jasno, iż gmina, której mieszkańcy odprowadzają do budżetu
państwa wysokie podatki posiada również wysokie dochody w zakresie tych
podatków.
Ogółem dochody Gminy Prudnik uzyskiwane z tytułu udziału w podatkach budżetu
państwa (PIT i CIT) w roku 2019 wyniosły ponad 21,60 mln złotych.
W strukturze tej grupy dochodów dominowały, jak już wspomniano wpływy z tytułu
podatku od osób fizycznych. Ich udział w roku 2019 wyniósł prawie 98%.
Uzupełnieniem były środki pochodzące z podatku CIT, których udział w roku 2019
wyniósł 2,10%.
W odniesieniu do roku 2018 nastąpił wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych o prawie 1,30 mln złotych przy jednoczesnym
spadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o
ponad 96,0 tys. zł
Przyglądając się natomiast strukturze procentowej stwierdzić należy, iż w 2019r. nie
obserwuje się zasadniczych zmian w procentowym udziale podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz prawnych, co zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Dochody z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa w latach 20182019 w złotych.
Wyszczególnienie

Udział w podatkach
budżetu państwa

2018

20.412.983

2019

21.611.565

Dynamika
w%
(2019/2018)

Udział %
2018r.

Udział %

105,87%

100,00%

100,00%

2019r.

W tym
Podatek dochodowy
od osób fizycznych
Podatek(PIT)
dochodowy
od osób prawnych
(CIT)

19.862.584

21.157.507

106,52%

97,31%

97,90%

550.399

454.058

82,50%

2,69%

2,10%

Udziały procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach
bieżących na przestrzeni ostatnich 10 lat zaprezentowano na poniższym wykresie.
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Wykres nr 3. Udział PIT w dochodach bieżących w latach 2010-2019.
Udzial PIT w dochodach bieżących w latach 2010-2019
19,50%
19,11%

18,87%

19,00%
18,50%

18,35%
17,83%

18,00%

17,43%

18,09%

17,90%

17,50%

18,14%

17,68%

17,00%
16,50%
16,00%

16,42%

15,50%
15,00%
2010
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W tabeli nr 11 zestawiono wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w gminach o
porównywalnych budżetach.

55

Tabela nr 11. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT)
oraz
podatku
dochodowym
od
osób
prawnych
(CIT)
w gminach o porównywalnych budżetach w 2019r. w złotych.
Wyszczególnie
nie

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

W złotych

Udział w
dochodac
h
bieżących
w%

W
złotych

Udział w
dochodac
h
bieżących
w%

W złotych

Udział
w
docho
dach
bieżący
ch w %

W złotych

Udział w
dochodac
h
bieżących
w%

Wpływy z tytułu
udziału w
podatku
dochodowym
od osób
fizycznych (PIT)

21.157.507

18,14%

16.856.08
7

17,62%

17.518.709

18,08%

20.886.680

22,29%

Wpływy z tytułu
udziału w
podatku
dochodowym
od osób
prawnych (CIT)

454.058,4
8

0,39%

405.174,3
9

0,42%

1.020.603,
07

1,05%

1.492.845,4
0

1,59%

Wskaźnik udziału Gminy Prudnik w podatku PIT w przeliczeniu na 1 osobę w 2019r.
ukształtował się na poziomie 824,05 zł., podczas gdy w 2018r. wynosił 763,42 zł.
W odniesieniu do gmin o zbliżonym budżecie, które przyjęto do porównania
(Krapkowice, Głubczyce, Głuchołazy) wskaźnik ten kształtował się na wyższym
poziomie w odniesieniu do gmin Głuchołazy (757,80 zł) i Głubczyce (789,44 zł), ale
niższym niż w gminie Krapkowice (937,67 zł).
Trzecie miejsce pod względem wielkości a zarazem istotności dochodów posiadają
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ww.
świadczenie wypłacane jest od kwietnia 2016r.
W 2019r. zaobserwować można znaczny wzrost wartości wypłaconych świadczeń z
uwagi na zmianę formuły programu 500+. Od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie
wypłacane jest na każde dziecko. W odniesieniu do 2018r. obserwuje się wzrost o 4,3
mln złotych, tj. o ponad 31%.
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Porównanie dochodów z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej zestawiono w tabeli
nr 12.

Tabela nr 12. Dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej.
Wyszczególnienie

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

Dotacja celowa na
świadczenia
wychowawcze w
złotych

18.125.578 zł

15.720.397 zł

14.354.060 zł

14.078.001 zł

Udział dotacji celowej
na świadczenia
wychowawcze w
dochodach ogółem
w%

14,50%

15,83%

13,77%

14,15%

Dotacja celowa na
świadczenia
wychowawcze na
mieszkańca w
złotych

705,96 zł

736,25 zł

620,90 zł

632,01 zł

Kolejne miejsce pod względem istotności dochodów odgrywają dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ich udział w
dochodach ogółem wyniósł w 2019r. prawie 12%. Omawiane dotacje asygnowane są
w 70% na realizację zadań oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego. Niespełna 10% dotyczy natomiast środków
dedykowanych na funkcjonowanie ośrodka wsparcia jakim jest na terenie Gminy
Prudnik Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.
W tabeli nr 13 przedstawiono wielkość otrzymanej dotacji na realizację zadań oraz
wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminie
Prudnik oraz w gminach grupy porównawczej.
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Tabela nr 13. Dotacja na realizację zadań oraz wypłatę świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminie Prudnik oraz w gminach grupy
porównawczej.
Wyszczególnienie

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

Dotacja celowa na
wypłatę świadczeń
rodzinnych, świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składek na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego w złotych

10.397.203 zł

7.234.102 zł

7.378.882 zł

5.188.707 zł

Udział dotacji celowej
na wypłatę świadczeń
rodzinnych, świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składek na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego w
dochodach ogółem w
%

8,32%

7,28%

7,08%

5,22%

Dotacja celowa na
wypłatę świadczeń
rodzinnych, świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składek na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego na
mieszkańca w złotych

404,95 zł

338,80 zł

319,18 zł

232,94 zł

W Gminie Prudnik dotacja celowa otrzymana na realizację zadań oraz wypłatę
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego była najwyższa
spośród gmin przyjętych do porównania. Stanowiła ona 8,32% budżetu, podczas gdy
średnio w gminach grupy porównawczej stanowiła 6,53% budżetu. Podobnie w
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przeliczeniu na mieszkańca Gmina Prudnik uzyskała najwyższą dotację – 404,95
zł/mieszkańca. W grupie porównawczej było to średnio 296,97 zł/mieszkańca.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości stanową kolejną grupę dochodów
budżetu gminy Prudnik. Ich wpływy w 2019r. wyniosły prawie 10% budżetu. Jest to
najważniejsze źródło dochodów własnych Gminy Prudnik. Analizując wpływy z
tytułu podatku od nieruchomości na przestrzeni ostatnich 10 lat stwierdzić należy,
iż kształtowały się one na stabilnym poziomie. Wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres 4. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2010-2019 w złotych.
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W tabeli nr 14 zestawiono porównanie udziału wpływów z tytułu podatku od
nieruchomości w dochodach ogółem Gminy Prudnik oraz gmin grupy
porównawczej. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w Gminie
Prudnik w dochodach ogółem jest najniższy w przyjętej grupie porównawczej.
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Tabela nr 14. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach
ogółem w %.
Wyszczególnienie

Udział wpływów z
tytułu podatku od
nieruchomości w
dochodach ogółem w %

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

9,67%

11,88%

12,30%

15,68%

Wskazać w tym miejscu należy, iż w przeciwieństwie do wpływów z tytułu udziału
w podatkach dochodowych (PIT i CIT), wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
nie są uzależnione od sytuacji gospodarczej. O ile zmiana koniunktury ma wpływ na
wysokość dochodów, a zarazem na wielkość wpływów z tytułu podatków
dochodowych, o tyle wpływy z podatku od nieruchomości zależą głównie od stawki
podatku oraz powierzchni gruntów i budynków.
Władztwo w ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości, zgodnie z art.
5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych przypada Radzie
Gminy w drodze uchwały. Wysokość stawek nie może przekroczyć maksymalnych
kwot określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
Analizując wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2019r. w Gminie Prudnik
ustalono, iż ich wysokość nie uległa zmianie od 2013r. Od dnia 1 stycznia 2013r.
obowiązywała uchwała nr XXXIII/534/2012 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Powyższa uchwała
obowiązywała do 31.12.2019r.
Poniższej zestawiono stawki podatki obowiązujące w Gminie Prudnik w 2019r.
Aktualizacji stawek dokonano uchwałą nr XVI/251/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z
dnia 28 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Zaktualizowane stawki obowiązują od
dnia 01.01.2020r.
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Tabela nr 15. Udział stawki podatku od nieruchomości obowiązującej w Gminie
Prudnik w stawce maksymalnej.
Podatek od nieruchomości

Stawka
w
2019r.

Stawka z
Obwieszczenia
ministra Finansów
z dnia 25 lipca
2018r.

Udział stawki
Gminy Prudnik w
stawce z
Obwieszczenia

Podatek od gruntów
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej

0,84 zł

0,93 zł

90,32%

pod
wodami
powierzchniowymi stojącymi
lub wodami

4,58 zł

4,71 zł

97,24%

0,37 zł

0,49 zł

75,51%

powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych
pozostałych

Podatek od budynków
mieszkalnych

0,70 zł

0,79 zł

88,61%

związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej

21,92 zł

23,47 zł

93,40%

zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu

10,42 zł

10,98 zł

94,90%

4,43 zł

4,78 zł

92,67%

7,36 zł

7,90 zł

93,17%

2%

2%

100%

kwalifikowanym materiałem
siewnym
związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu
przepisów
o
działalności
leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające
tych świadczeń
pozostałych
budowle
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W związku z brakiem zmian stawek od nieruchomości od 2013r. znacznemu
obniżeniu uległ udział stawki podatku obowiązującej w Gminie Prudnik w
maksymalnej stawce ogłaszanej obwieszczeniem Ministra Finansów. Przykładowo
udział stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności w 2013r.
(wejście w życie uchwały) wynosił 95,45% natomiast w 2019-90,32%, podobnie udział
stawki podatku od gruntów pozostałych w 2013r. wynosił ponad 82,20% natomiast
w 2019 – 75,51%.
Zauważyć należy, iż maksymalne stawki podatku określane obwieszczeniem
Ministra Finansów od 2013r. wzrosły np. w przypadku budynków mieszkalnych o
ponad 8%.
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Tabela nr 16. Porównanie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019r. w Gminie Prudnik z gminami grupy
porównawczej (w złotych).
Podatek od nieruchomości

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina

Gmina

Biała

Głubczyce

Gmina
Głogówek

Gmina
Lubrza

Podatek od gruntów
związanych
z
prowadzeniem
działalności gospodarczej

0,84 zł

0,88 zł

0,93 zł

0,72 zł

0,88 zł

0,84 zł

pod
wodami
powierzchniowymi
stojącymi
lub
wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych

4,58 zł

4,02 zł

4,71 zł

4,38 zł

4,58 zł

4,64 zł

pozostałych

0,37 zł

0,26 zł

0,41 zł

0,25 zł

0,43 zł

0,48 zł

Podatek od budynków
mieszkalnych

0,70 zł

0,61 zł

0,79 zł

0,62 zł

0,73 zł

0,78 zł

związanych
z
prowadzeniem
działalności gospodarczej

21,92 zł

23,47 zł

23,25 zł

21,00 zł

21,58 zł

20,85 zł

zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu

10,42 zł

9,76 zł

10,98 zł

10,35 zł

10,65 zł

10,81 zł

związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych

4,43 zł

4,69 zł

4,78 zł

4,00 zł

4,63 zł

4,71 zł

pozostałych

7,36 zł

6,46 zł

5,15 zł

7,25 zł

7,66 zł

7,78 zł

kwalifikowanym materiałem siewnym
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Brak aktualizacji stawek podatku od nieruchomości jak również obniżanie górnych
stawek podatkowych, a więc nie zastosowanie maksymalnych stawek podatku
wskazanych przez Ministra Finansów powoduje utratę dochodów własnych Gminy
Prudnik.
W 2019r. na skutek niezastosowania górnych stawek podatku od nieruchomości
Gmina Prudnik utraciła dochody w wysokości 998.055,85 zł. Dla porównania w roku
2018 była to kwota 806.464,13 zł.
W 2019r. umorzono natomiast podatki od nieruchomości na kwotę przeszło 433 tys.
zł. natomiast udzielono ulg i zwolnień w wys. 53,0 tys. zł.
Prawie 5% dochodów Gminy Prudnik stanowiły dochody z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst. W 2019r. ich wartość zamknęła się kwotą 5.800.743,44 zł. W
pozycji tej sklasyfikowano przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wys. 5.353.303 zł. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowiła ponad 92% opłat sklasyfikowanych w paragrafie 049.
W porównaniu do roku 2018 wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami
wzrosły o 46%. Powyższe jest wynikiem wprowadzonej uchwałą nr V/51/2019 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019r. aktualizacji opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od dnia 01.03.2019r. Zauważyć należy, iż od dnia
01.07.2013r. stawki opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi generalnie nie
uległy zmianie i wynosiły 10 zł. miesięcznie od osoby bądź 18 zł miesięcznie od osoby,
jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od dnia 1 marca
2019r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości 16 zł miesięcznie od osoby natomiast w przypadku odpadów
komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 29 zł
miesięcznie od osoby.
Głównymi powodami, które miały wpływ na zmianę stawki opłaty za odpady były:
−

wyższe koszty transportu i przetwarzania odpadów w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
− wzrost opłaty marszałkowskiej,
− wzrost kosztów osobowych m.in. wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2019r.
obserwuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego o ponad 33% w odniesieniu
do roku 2014,
− rosnący strumień odpadów spowodowany wzrostem konsumpcji.
W tabeli nr 17 zestawiono dla porównania stawki opłat za gospodarowanie
odpadami w Gminie Prudnik z wybranymi gminami województwa opolskiego
obowiązujące w 2019r.
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Tabela nr 17. Porównanie stawek opłat za gospodarowanie opłatami w wybranych
gminach województwa opolskiego obowiązujące w 2019r. (w złotych).
Gmina

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi –
sposób selektywny w zł

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi –
sposób nieselektywny w zł

Prudnik

16 zł

29 zł

Biała

16 zł

26 zł

Krapkowice

18 zł

36 zł

Branice

16,50 zł

33 zł

Lubrza

18 zł

37,50 zł

Głubczyce

15 zł

30 zł

Nysa

15 zł

30 zł

Paczków

19 zł

35 zł

Opole

13 zł

20 zł

W związku z brakiem aktualizacji opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 2013r. oraz rosnącymi kosztami systemu Gmina Prudnik w 2019r.
zobowiązana była do pokrycia nadwyżki wydatków nad dochodami dot. systemu
gospodarki odpadami ponad 101 tys. zł. (aktualizacja opłat nastąpiła od miesiąca
marca 2019r.). Dla porównania w 2018r. Gmina pokryła ponad 596 tys. różnicy
pomiędzy wpływami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami.
3,65% ogółu dochodów Gminy Prudnik stanowią dotacje celowe otrzymane w
wysokości ponad 4,50 mln złotych w 2019r. W odniesieniu do 2018r. nie zanotowano
zasadniczych zmian w powyższym zakresie.
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Wykres nr 4. Dotacje celowe.

Dotacje celowe otrzymane w roku 2019r.

przedszkola 838.994
zł - 18%

pozostałe 238.828,09
zł - 5%

zasiłki okresow e,
celow e, pomoc w
naturze, składki na
ubez.emeryt. i
rentow e
1.197.115,63 zł -26%

pomoc materialna dla
uczniów 167.531,24
zł- 4%

pomoc w zakresie
dożyw iania 500.000
zł - 11%

Ośrodki Pomocy
Społecznej
543.565,95 zł - 12%

zasiłki stałe;
1.078.282,31 zł -24%

Ponad 3% dochodów Gminy Prudnik w 2019r. stanowiły środki z Funduszu Dróg
Samorządowych uzyskane na realizację nw. inwestycji:
- budowę drogi od ulicy Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w kwocie
2.348.070 zł,
- budowę drogi i kanalizacji ulice: Azaliowa, Akacjowa, Dębowa, Jaśminowa,
Kalinowa w kwocie łącznej 1.564.231,55 zł.

Ponadto ze środków zewnętrznych Gmina Prudnik w 2019r. uzyskała dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
wysokości ponad 3,0 mln zł z przeznaczeniem na m.in:
−

−
−

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo
kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i
Bramy Morawskiej w kwocie 1.327.238,84 zł,
IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – 1.190.164,49 zł.
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin
Nysa i Prudnik – 384.199,32 zł.
1,34% dochodów Gminy Prudnik stanowiły wpływy z tytułu podatku rolnego.
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Jest on drugim pod względem wielkości dochodem własnym gmin z tytułu
podatków samorządowych, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, które są
właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów sklasyfikowanych w
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub
zakrzewione. Pomimo wysokiego udziału wpływów z podatku rolnego we
wpływach z podatków lokalnych, podatek rolny stanowi niewielki udział w całości
dochodów gmin. Wpływy z tytułu podatku rolnego kształtują się na stabilnym
poziomie i w 2019r. wyniosły 1.672.593 zł. W odniesieniu do roku 2018 nastąpił wzrost
dochodów z tyt. podatku rolnego o ponad 63 tys. zł.
Wysokość wpływów z tytułu podatku
zaprezentowano na poniższym wykresie.

rolnego

w

ostatnich

10

latach

Wykres 5. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2010-2019.
Wpływy z tytułu podatku rolnego w latach
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Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. W 2019 podatek ten wynosi: dla
gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych
gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego.
W tabeli nr 18 zestawiono porównanie udziału wpływów z tytułu podatku rolnego
w dochodach ogółem Gminy Prudnik oraz gmin grupy porównawczej.

Tabela nr 18. Porównanie udziału wpływów z tytułu podatku rolnego w dochodach
ogółem Gminy Prudnik oraz gmin grupy porównawczej.
Wyszczególnienie

Udział wpływów z
tytułu podatku rolnego
w dochodach ogółem w
%

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Prudnik

Głubczyce

Głuchołazy

Krapkowice

1,34%

4,10%

1,90%

0,55%

Przechodząc do analizy dochodów majątkowych stwierdzić należy, że w ostatnich
latach ich udział w dochodach ogółem jest niewielki i wynosi poniżej 10%. W 2019r.
było to 6,69%. W odniesieniu do roku 2018 nastąpił nieznaczny spadek udziału
dochodów majątkowych w dochodach ogółem. Udział dochodów majątkowych w
dochodach ogółem na przestrzeni ostatnich lat zaprezentowano na poniższym
wykresie.
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Wykres 6. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem w Gminie Prudnik
w latach 2010-2019 w %.
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W 2019r. ponad 86% dochodów majątkowych stanowią dochody z przeznaczeniem
na inwestycje. W 2019r. wyniosły prawie 7,2 mln złotych. W porównaniu do 2018r.
ich wielkość jest niższa o przeszło 775 tys. zł. Dochody ze sprzedaży majątku w
2019r. stanowiły niewielki udział w dochodach majątkowych i wyniosły ponad 12%
dochodów majątkowych i 0,82% dochodów ogółem.
Dochody ze sprzedaży w ostatnich 10 lat kształtowały się następująco:
Wykres 7. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2010-2019 w złotych.
Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2010-2019 w złotych
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W tabeli nr 19 przedstawiono porównanie udziału dochodów ze sprzedaży majątku
uzyskanych w Gminie Prudnik z gminami grupy porównawczej.

Tabela nr 19. Udział dochodów ze sprzedaży majątku w Gminie Prudnik i w gminach
grupy porównawczej w 2019r.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina

Gmina

Udział dochodów ze sprzedaży
majątku
w
dochodach
majątkowych

12,23%

51,90%

13,48%

10,83%

Udział dochodów ze sprzedaży
majątku w dochodach ogółem

0,82%

3,01%

0,49%

0,76%

Głubczyce Głuchołazy

Analizę dochodów przeprowadzono również w podziale na poszczególne działy
klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 20. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział

Wyszczególnienie

Wykonanie za rok
2019 w złotych

Udział w
dochodach
w%

010

Rolnictwo i łowiectwo

764 823,75

0,61

150

Przetwórstwo przemysłowe

222 698,96

0,18

600

Transport i łączność

5 167 694,74

4,13

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 039 898,63

1,63

710

Działalność usługowa

211 202,68

0,17

750

Administracja publiczna

639 389,20

0,51

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

262 640,77

0,21

752

Obrona narodowa

2 300,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

93 833,79

0,08

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

37 813 190,25

30,25

758

Różne rozliczenia

30 682 068,75

24,54
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801

Oświata i wychowanie

2 670 415,26

2,14

851

Ochrona zdrowia

3 752,00

0,00

852

Pomoc społeczna

5 940 640,07

4,75

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

736 313,62

0,59

855

Rodzina

29 900 659,68

23,92

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

7 296 626,33

5,84

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

69 783,78

0,06

926

Kultura fizyczna

505 946,28

0,40

Razem

125 024 685,63

100,00

W 2019r. najwyższe dochody zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym
zrealizowano w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem”. Ww. dochody dotyczyły przede wszystkim:
−

dochodów z tyt. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa – 21.611.565 zł.
− podatku od nieruchomości w wys. 11.583.126 zł.
Zaklasyfikowane w dziale 758 „Rożne rozliczenia” dochody dotyczą przede
wszystkim subwencji oświatowej (18.854.484,00 zł.) oraz wyrównawczej
(9.455.938,00 zł).

3. Wydatki:
Plan wydatków budżetu Gminy Prudnik na dzień 31.12.2019r. po zmianach wynosił
ogółem 141.333.012,67 zł natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego
2019 wynosiło 133.852.306,49 zł, tj. zrealizowano 94,71% planu. W odniesieniu do roku
2018 obserwuje się wzrost wydatków w roku 2019 o 8,42%.
W ramach wydatków w 2019r. poniesiono wydatki bieżące jak i majątkowe.
W roku 2019 Gmina Prudnik poniosła wydatki bieżące na poziomie ponad prawie
85% wydatków ogółem.
Na przestrzeni lat 2010-2019 wydatki bieżące w roku 2019 wzrosły w odniesieniu do
roku 2010 ponad 51 mln zł.
Wzrost wydatków bieżących Gminy jest zjawiskiem naturalnym, jednak istotne jest,
aby poziom wydatkowanych środków był współmierny z poziomem uzyskiwanych
dochodów budżetowych. Wskazać w tym miejscu należy, iż w 2019r. dynamika
dochodów bieżących była wyższa aniżeli wydatków bieżących i wynosiła
odpowiednio: dynamika dochodów 109,35% przy dynamice wydatków 108,42%.
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Wydatki majątkowe w 2019r. ukształtowały się na poziomie ponad 20,5 mln złotych,
co stanowi 15,38% ogółu poniesionych wydatków. W odniesieniu do roku 2018
obserwuje się nieznaczny spadek procentowy udziału wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem. Zaznaczyć należy, iż wartość wydatków majątkowych na
poziomie ponad 20,5 mln złotych stanowi pod względem wartości czwarty wynik w
ostatnim dziesięcioleciu.
Wykres 8. Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Prudnik w latach 2010-2019

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2010-2019
(w złotych)
120000000

113.261.279
100.205.279

100000000
85.939.923
94.512.786

80000000

72.665.851
61.838.259

60000000

65.204.644

74.380.116

68.734.874
62.618.146
w ydatki
bieżące

40000000
22.794.403

20000000
23.232.967

0

9.297.103
5.990.522
6.948.405
4.360.039
15.383.779

23.249.618

w ydatki
majatkow e

20.591.027
7.502.701

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

W tabeli 21 zestawiono porównanie wydatków Gminy Prudnik i gmin grupy
porównawczej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
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Tabela nr 21. Wydatki Gminy Prudnik i wybranych gmin grupy porównawczej w latach 2018-2019 w złotych.
Wydatki
w złotych

Gmina
Prudnik

Wydatki

Głuchołazy

Krapkowice

Głubczyce

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

123.454.896

133.852.306

107.535.400

110.808.364

90.253.614

101.693.951

94.603.570

104.393.208

ogółem
Zmiana %

+8,42%

+3,04%

+12,68%

+10,35%

(2019/2018)
Wydatki
bieżące

W złotych

100.205.278

113.261.279

88.767.405

92.604.783

77.325.107

90.144.339

84.126.518

92.997.586

%

81,17%

84,62%

82,55%

83,57%

85,68%

88,64%

88,93%

89,08%

W złotych

23.249.617

20.591.027

18.767.995

18.203.581

12.928.506

11.549.612

10.477.051

11.395.621

%

18,83%

15,38%

17,45%

16,43%

14,32%

11,36%

11,07%

10,92%

w
wydatkach
ogółem
Wydatki
majątkowe

w
wydatkach
ogółem
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Wydatki ogółem na jednego mieszkańca w Gminie Prudnik wyniosły 5.213 zł.
natomiast w gminach przyjętych do analizy porównawczej ukształtowały się na
niższym poziomie i zawierają się w przedziale pomiędzy 4.565 zł.-4.889 zł. (średnio
4.749 zł)
Wartość ta informuje o łącznych nakładach na wszystkie zadania realizowane przez
gminę. Niższa wartość omawianego wskaźnika w grupie porównawczej wskazuje
o niższym koszcie realizacji zadań. Należy wskazać, iż zarówno w 2018 jak i 2019r.
Gmina Prudnik poniosła znaczne wydatki inwestycyjne (20,60 mln zł). Po
wyłączeniu wydatków inwestycyjnych wydatki na mieszkańca ukształtowały się na
poziomie 4.411 zł. Porównując wydatki bieżące na mieszkańca w Gminie Prudnik
wydatki te kształtowały się na poziomie wyższym aniżeli w gminach grupy
porównawczej. W gminach grupy porównawczej zawierały się one w przedziale od
4.006 zł-4.355 zł. (średnio 4.136 zł). Wydatki poniesione w 2019r. przez Gminę Prudnik
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu do gmin grupy
porównawczej zestawiono w tabeli nr 22.
Tabela nr 22. Wydatki poniesione w 2019r. przez Gminę Prudnik w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w porównaniu do gmin grupy porównawczej w złotych
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Głubczyce

Gmina

Gmina

Krapkowice Głuchołazy

Wydatki ogółem na
mieszkańca w złotych

jednego

5.213 zł

4.889 zł

4.565 zł

4.793 zł

Wydatki bieżące na
mieszkańca w złotych

jednego

4.411 zł

4.355 zł

4.046 zł

4.006 zł

Wydatki majątkowe na jednego
mieszkańca w złotych

802 zł

534 zł

519 zł

787 zł

Analizę wydatków Gminy Prudnik przeprowadzono również za pomocą
działów klasyfikacji budżetowej. Uszeregowano je według działów klasyfikacji
budżetowej, który generuje najwyższe wydatki, w kolejności malejącej.
Dla zobrazowania wyniki przedstawiono na wykresie nr 9.
Z danych zestawionych widać wyraźnie, iż głównymi kierunkami
wydatkowania środków z budżetu Gminy Prudnik były: opieka społeczna wraz z
rodziną a także oświata i wychowania.
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Wykres nr 9. Wydatki Gminy Prudnik według działów klasyfikacji budżetowej w
2019r.
Wydatki budżetu Gminy Prudnik w roku 2019 według działłów klasyfikacji
budżetowej
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
3%

transport i łączność
rolnictwo i łowiectwo
8%
1%
Kultura f izy czna
pozostałe
6%
1%

gospodarka mieszkaniowa
1%

administracja publiczna Urzędy naczelny ch organów
8%
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
0%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
9%

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
0%

Obsługa długu publicznego
1%

Rodzina
24%

Edukacy jna opieka wy chowawcza
2%

Opieka społeczna
9%

Oświata i wy chowanie
27%

Najważniejsze kierunki wydatkowania środków przedstawiono w tabeli nr 23.
Wydatki wskazane w poniższym zestawieniu stanowią ponad 96% wydatków
budżetu Gminy Prudnik.
Dla porównania przedstawiono najważniejsze kierunki wydatkowania środków w
gminach grupy porównawczej, a więc w gminie Krapkowice, Głubczyce i
Głuchołazy.

76

Tabela nr 23. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2018-2019 w podziale na działy.
Dział
Symbol
Działu

2018r.

2019r.

Nazwa

W złotych

Udział w
wydatkach w
%

W złotych

Udział w
wydatkach
w%

Skumulowany
udział w
wydatkach
w%

801

Oświata i wychowanie

31.627.609

25,62%

35.821.680

26,76%

26,76%

855

Rodzina

26.001.965

21,06%

31.472.478

23,51%

50,27%

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

11.326.500

9,17%

12.576.083

9,40%

59,67%

852

Pomoc społeczna

14.282.015

11,57%

12.338.014

9,22%

68,89%

600

Transport i łączność

11.900.757

9,64%

10.965.803

8,19%

77,08%

750

Administracja publiczna

10.175.461

8,24%

10.615.985

7,93%

85,01%

926

Kultura fizyczna

7.126.775

5,77%

7.641.432

5,71%

90,72%

921

Kultura
i
ochrona
narodowego

3.553.806

2,88%

3.915.685

2,93%

93,65%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.937.988

1,57%

2.129.247

1,59%

95,24%

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.857.064

1,50%

1.831.126

1,37%

96,61%

dziedzictwa
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Tabela nr 24. Wydatki Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej w 2019r. w podziale na działy.
Dział

Symbo
l Działu

Gmina Prudnik

Nazwa

Gmina Głubczyce

Gmina Krapkowice

Gmina Głuchołazy

W złotych

Udział w
wydatkac
hw%

W złotych

Udział w
wydatkac
hw%

W złotych

Udział w
wydatkac
hw%

W złotych

Udział w
wydatkac
hw%

801

Oświata i
wychowanie

35.821.680

26,76%

32.679.786

31,30%

32.002.26
6

31,47%

29.954.49
2

27,03%

855

Rodzina

31.472.478

23,51%

27.063.20
4

25,92%

21.237.868

20,88%

24.144.837

21,79%

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

12.576.083

9,40%

6.171.335

5,91%

10.948.757

10,77%

16.681.437

15,05%

852

Pomoc
społeczna

12.338.014

9,22%

10.026.524

9,60%

10.338.608

10,17%

7.621.028

6,88%

600

Transport
łączność

i

10.965.80
3

8,19%

6.173.500

5,91%

4.747.145

4,67%

5.832.532

5,26%

750

Administracja
publiczna

10.615.985

7,93%

7.244.624

6,94%

10.823.943

10,64%

8.391.192

7,57%

926

Kultura
fizyczna

7.641.432

5,71%

1.856.357

1,78%

2.997.337

2,95%

3.443.458

3,11%
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921

Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

3.915.685

2,93%

5.298.290

5,08%

3.856.109

3,79%

2.815.735

2,54%

854

Edukacyjna
opieka
wychowawcz
a

2.129.247

1,59%

1.317.285

1,27%

819.279

0,81%

850.779

0,77%

700

Gospodarka
mieszkaniowa

1.831.126

1,37%

2.167.449

2,10%

405.638

0,40%

5.633.402

5,08%
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Z powyższego zestawienia wynika, iż na zadania klasyfikowane w dziale 801
„Oświata i wychowanie” w Gminie Prudnik przeznacza się prawie 27% budżetu.
Zauważyć jednak należy, iż zadania związane z oświatą i wychowaniem
klasyfikowane są również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z
którego to działu finansowane m.in. są świetlice szkolne oraz szkolne schronisko
młodzieżowe, rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jst” obejmującym obsługę
finansową placówek oświatowych oraz rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi”.
Wobec powyższego wydatki w ramach
wychowaniem zestawiono w tabeli nr 27.

zadań

związanych

z

oświatą

i

W Gminie Prudnik na oświatę przeznacza się ponad 30% środków. Uwagę zwraca
również fakt, iż realizacja zadań z zakresu oświaty w Gminie wiąże się ze znacznym
niedofinansowaniem państwa.
Z danych zawartych w tabeli nr 27 wynika, że wzrostowi wydatków Gminy w
oświacie, towarzyszył nieznaczny wzrost otrzymywanej na ten cel subwencji
oświatowej. Należy jednak zauważyć, że nie wpłynęło to znacząco na zmniejszenie
różnicy między subwencją oświatową, a wydatkami bieżącymi.

Tabela nr 25. Wydatki oświatowe Gminy Prudnik w roku 2019.
Wyszczególnienie

2019

Wydatki na oświatę ogółem*

40.284.509 zł

Wydatki bieżące

38.399.983 zł

Wydatki majątkowe

1.884.526 zł

Subwencja

18.854.484 zł

Różnica pomiędzy subwencją oświatową a
wydatkami bieżącymi

-19.545.499 zł

Stopień pokrycia wydatków bieżących
subwencją

49,10%

*
do oszacowania wydatków na oświatę i wychowanie przyjęto wydatki z działów
oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdziału
75085 – wspólna obsługa jst oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
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Porównanie wydatków poniesionych na zadania związane z oświatą i
wychowaniem a także opieką na dzieckiem do lat 3 w Gminie Prudnik oraz w
gminach grupy porównawczej zaprezentowano w tabeli nr 26.
Tabela nr 26. Porównanie wydatków poniesionych na zadania związane z oświatą i
wychowaniem a także opieką na dzieckiem do lat 3 w Gminie Prudnik oraz w
gminach grupy porównawczej w roku 2019 (w złotych).

Wyszczególnienie
Subwencja

Gmina

Gmina

Prudnik
18.854.484 zł

Głuchołazy

Gmina
Krapkowice

Gmina
Głubczyce

17.604.031 zł

17.342.122 zł

16.219.103 zł
32.679.786 zł

Wydatki dział 801

35.821.680 zł

29.954.492 zł

32.002.266
zł

wydatki dział 854

2.129.247 zł

850.779 zł

819.279 zł

1.317.285

Wydatki rozdział
85154

163.196 zł

-*

-*

-*

Wydatki rozdział
75085

1.019.695 zł

-

1.179.052 zł

1.200.578 zł

Wydatki rozdział
85505

1.150.691 zl

1.087.846 zł

625.450 zł

2.857.928 zł

31.893.117 zł

34.626.047
zł

38.055.576 zł

-14.289.086 zł

-17.283.925
zł

-21.836.473 zł

Razem wydatki
różnica
=subwencja wydatki
•

40.284.509 zł

-21.430.025 zł

Z uwagi na brak danych dot. wydatków ponoszonych przez placówki
oświatowe z rozdziału 85154 w gminach grupy porównawczej nie ujmowano
ww. danych

Wynagrodzenia stanowiły 71,85% wydatków na oświatę oraz 75,37% wydatków
bieżących.
Wynagrodzenia oświatowe wraz z pochodnymi stanowiły prawie 66% wykonanych
wynagrodzeń z pochodnymi budżetu Gminy Prudnik. W gminach grupy
porównawczej było to około 63,50%.
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Wykres nr 10. Wydatki na oświatę w latach 2010-2019 w porównaniu do subwencji
oświatowej w złotych.

Wydatki na oświatę w latach 2010-2019 w porównaniu do
subwencji oświatowej (w złotych)
45000000
40.284.509

40000000
33.945.994

35000000
30000000

27.146.550

29.243.575

30.328.805

25000000

26.277.935

35.620.306

30.410.192
31.184.754

27.627.141
18.854.484

20000000
15000000

13.857.558
14.436.196

14.730.673

14.699.999

15.683.084

17.246.542
16.320.729

subw encja

17.694.453

15.064.933

10000000

w ydatki na
ośw iatę

5000000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Tabela nr 27. Wydatki oświatowe Gminy Prudnik w latach 2010-2019 w złotych.
Wyszczegól
nienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

subwencja

14.436.196

13.857.558

14.699.999

14.730.673

15.064.933

15.683.084

16.320.729

17.246.542

17.694.453

18.854.484

wydatki
dział 801

25.024.076

25.991.028

25.783.726

27.166.297

28.200.722

28.252.668

29.095.870

30.068.440

31.627.609

35.821.680

wydatki
dział 854

1.083.173

1.001.822

1.680.868

1.906.687

1.953.548

1984.821

1.918.753

1.980.401

1.937.988

2.129.247

Wydatki
rozdział
85154

170.686

153.700

162.547

170.591

174.535

172.703

170.131

163.123

166.063

163.196

Wydatki
rozdział
75085*

-

-

-

-

-

-

-

909.547

93.5756

1.019.695

wydatki
rozdział
85505**

-

-

-

-

-

-

-

824.483

952.890

1.150.691

Razem
wydatki

26.277.935

27.146.550

27.627.141

29.243.575

30.328.805

30.410.192

31.184.754

33.945.994

35.620.306

40.284.509

różnica
=subwencja
-wydatki

-11.841.739

-13.288.992

-12.927.142

-14.512.902

-15.263.872

-14.727.108

-14.864.025

-16.699.452

-17.925.853

-21.430.025

*do 31.12.2017r. wydatki dot. GZOiW klasyfikowane były w rozdziale 80114, a więc ujęto je w dziale 801
** do 31.12.2016r. wydatki na oddziały żłobkowe klasyfikowane były w rozdziale 80104, a więc ujmowano je w dziale 801
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Działem, w ramach którego Gmina Prudnik poniosła znaczące wydatki jest również
pomoc społeczna i rodzina. Wydatki w ramach działów dot. opieki społecznej i
rodziny wzrosły w roku 2019 w odniesieniu do roku 2018 o 8,75%.
W ramach działu 855 „Rodzina” w 2019 poniesiono przede wszystkim wydatki
w ramach rozdziału:
−

85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości 18.152.903 zł., w tym ponad
98,50% stanowiły świadczenia społeczne,
− 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w
wysokości 10.516.425 zł., w tym ponad 91% stanowiły świadczenia społeczne,
− 85504 „Wspieranie rodziny” w wysokości 1.039.832 zł., w tym ponad 77%
stanowiły świadczenia społeczne.
W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” poniesiono przede wszystkim
wydatki w ramach rozdziału:
−
−
−

85202 „Domy Pomocy Społecznej” w wysokości 2.198.894 zł.,
85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w wysokości 1.928.404 zł.,
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” w wysokości 1.900.510
zł.,
− 85203 „Ośrodki wsparcia” – ŚDS – w wysokości 1.897.125 zł,
− 85214, 85216 zasiłki okresowe, celowe, stałe w wysokości 2.667.964 zł.
Wydatki w ramach rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” stanowiły w 2019r.
1,64% ogółu wydatków. W ostatnim dziesięcioleciu wydatki wzrosły ponad o 1,3 mln
złotych.
W 2019r. wyniosły one 2.198.894 zł. W porównaniu do gmin Głuchołazy i Krapkowice
kształtowały się na znacznie wyższym poziomie, natomiast w odniesieniu do gminy
Głubczyce były niższe o 387 tys. zł. Dane powyższe zestawiono w tabeli nr 28.
Tabela nr 28. Wydatki w ramach rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” w
złotych.
Wyszczególnienie

Wydatki na DPS w złotych

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

2.198.894 zł 1.360.826 zł

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

2.586.571 zł

1.044.858
zł

Wydatki na DPS na mieszkańca
w złotych

85,64 zł

61,09 zł

121,14 zł

45,20 zł

Udział wydatków na DPS w
wydatkach ogółem

1,64%

1,34%

2,45%

0,94%

W ostatnich 10 latach prawie o 900 tys. zł obserwuje się wzrost wydatków na usługi
opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze. W 2019r. wyniosły one 1.900.510 zł, co
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stanowi 1,42% ogółu wydatków W porównaniu do gmin grupy porównawczej jest
to najwyższy wynik. Średnia w grupie porównawczej wynosi 946,9 tys. zł. Wydatki w
powyższym zakresie w Gminie Prudnik oraz w gminach grupy porównawczej
przedstawiono w tabeli nr 29.

Tabela nr 29. Wydatki w ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne opiekuńcze”.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Wydatki na usługi opiekuńcze w
złotych

1.900.510 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze
na mieszkańca w złotych
Udział wydatków
opiekuńcze
w
ogółem

na usługi
wydatkach

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

1.288.158 zł

710.782 zł

841.769 zł

74,02 zł

57,83 zł

33,29 zł

36,41 zł

1,42%

1,27%

0,68%

0,76%

W 2019r. Gmina Prudnik sfinansowała z własnych środków usługi opiekuńcze na
kwotę 1.194.729,13 zł., co zobrazowano w tabeli nr 30.

Tabela nr 30. Wydatki w ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne opiekuńcze”.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

Wydatki na usługi opiekuńcze
w złotych

1.900.510 zł

1.288.158 zł

710.782 zł

841.769 zł

Dochody dot. usług
opiekuńczych w złotych

705.781 zł

241.947 zł

249.191 zł

303.875 zł

Pokrycie nadwyżki wydatków
nad dochodami przez Gminę

-1.194.729
zł

-1.046.211 zł

-461.591 zł

-537.894 zł

W zakresie działu „Transport i łączność” w 2019r. poniesiono wydatki w wysokości
10.965.803 zł., w tym 93,73% ogółu wydatków dotyczyło wydatków poniesionych na
drogi publiczne (10.278.733 zł.).
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W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę
następujących dróg:
- Budowa drogi od ulicy Skowrońskiego do ulicy Powstańców Śląskich – 5.165.613 zł.
- Budowa dróg – ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa i Jaśminowa – 2.608.891 zł.
Na budowę dróg Gmina uzyskała w wys. ok.60% dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
- Przebudowa drogi – ul. Legionów – 31.919 zł.
- Przebudowa drogi – ul. Grottgera – 17.700 zł.
W zakresie działu „Administracja publiczna” wydatki w 2019r. dotyczyły w ponad
74% wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Rady
Gminy. Niższy wskaźnik w tym zakresie spośród gmin z grupy porównawczej
posiada jedynie Gmina Głubczyce i wynosi on 72,50%. W przypadku gminy
Krapkowice kształtuje się on na poziomie 78,70% natomiast w przypadku gminy
Głuchołazy – 93,24%.
Udział wydatków działu „Administracja publiczna” w wydatkach ogółem wynosi
7,93%, podczas gdy średnia w grupie porównawczej kształtuje się na nieco wyższym
poziomie 8,37%.
10,45% wydatków z działu „Administracja publiczna” dotyczyło wydatków
związanych z promocją jst. Jest to najwyższa wartość spośród grupy gmin grupy
porównawczej przyjętych do porównania, co przestawia tabela nr 31.

Tabela nr 31. Wydatki na promocję w Ginie Prudnik oraz gminach grupy
porównawczej w 2019r.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

Wydatki na promocję jst w
złotych

1.109.021,55
zł

225.724,29
zł

438.996,46
zł

195.516,25
zł

Udział wydatków na promocję
w wydatkach bieżących

0,98%

0,25%

0,47%

0,21%

Analizując poniesione wydatki w ramach układu rodzajowego stwierdzić należy, iż
największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W 2019r. wyniosły
one 32,78% budżetu Gminy Prudnik oraz 38,74% wydatków bieżących Gminy
Prudnik. W 2019r. obserwowany jest spadek udziału wydatków na wynagrodzenia i
pochodne w wydatkach bieżących. W 2018r. wyniósł on 40,03%. Dla porównania
średnio w gminach grupy porównawczej było to 36,79% wydatków bieżących (w
gminie Krapkowice ponad 40%). Ze sprawozdania z wykonania budżetu państwa
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za okres od 01.01.2018-31.12.2018r. wynika, że w 2018r. wydatki na wynagrodzenia i
pochodne stanowiły 37,56% wydatków bieżących.
Kolejne miejsce zajmują świadczenia społeczne, na które w 2019r. wydatkowano z
budżetu Gminy Prudnik prawie 32,6 mln złotych, tj. 24,35% budżetu. W odniesieniu
do roku 2018 nastąpił istotny wzrost poniesionych wydatków na świadczenia
społeczne – o ponad 16%. W 2018r. wydatkowano na ten cel 28 mln złotych.
Porównując wydatki na świadczenia społeczne do gmin grupy porównawczej
stwierdzić należy, iż średnio w Gminie Prudnik wypłacono w 2019r. o 8,40 mln
złotych świadczeń więcej aniżeli w gminach grupy porównawczej. Porównanie
wypłaconych świadczeń w Gminie Prudnik oraz w gminach grupy porównawczej
zaprezentowano w tabeli nr 33.
Udział wypłaconych świadczeń w wydatkach bieżących w Gminie Prudnik był
najwyższy ze wszystkich gmin grupy porównawczej i wynosił 28,78%. W gminach
grupy porównawczej wskaźnik ten wynosił średnio 26,26%., natomiast najniższy
poziom przyjmował w gminie Krapkowice – 23,99%.
W przeliczeniu na mieszkańca wartość wypłaconych świadczeń była najwyższa w
Gminie Prudnik spośród wszystkich gmin grupy porównawczej i wynosiła 1.269,60
zł. W gminach grupy porównawczej wynosiła średnio 1.088,42 zł, z tym, że najniższą
wartość prezentuje gmina Krapkowice – 970,79 zł. Ustalenia powyższe
zaprezentowano w tabeli nr 32.

Tabela nr 32.Wydatki na świadczenia społeczne w złotych.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

Gmina

Gmina

Wydatki
na
świadczenia
społeczne w przeliczeniu na
mieszkańca w złotych

1.269,60
zł

970,79 zł

1.234,34 zł

1.060,14 zł

Udział wydatków na świadczenia
społeczne w wydatkach bieżących

28,78%

23,99%

28,34%

26,46%

Głubczyce Głuchołazy
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Tabela nr 33. Świadczenia społeczne wypłacone w 2019r. w Gminie Prudnik oraz gminach grupy porównawczej w złotych.
Dział

Gmina Prudnik

Gmina Głubczyce

Gmina Krapkowice

Gmina Głuchołazy

Symbol
rozdziału

Nazwa

W złotych

Udział w
wydatkach
na
świadczenia
społeczne
w%

W złotych

Udział w
wydatkach
na
świadczenia
społeczne w
%

W
złotych

85214

Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc
w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe

1.586.265

4,87%

1.745.883

6,62%

920.952

4,26%

1.200.174

4,90%

85215

Dodatki
mieszkaniowe

909.018

2,79%

273.401

1,04%

217.618

1,01%

358.198

1,46%

85216

Zasiłki stałe

1.078.282

3,31%

691.565

2,62%

588.061

2,72%

870.365

3,55%

85219

Ośrodki Pomocy
Społecznej

22.200

0,06%

-

-

10.080

0,05%

14.500

0,06%

85230

Pomoc
zakresie
dożywiania

507.230

1,55%

549.692

2,09%

420.282

1,94%

412.159

1,68%

w

Udział w
W złotych
Udział w
wydatkach
wydatkach
na
na
świadczenia
świadczenia
społeczne w
społeczne
%
w%
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85278

Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych

-

-

131.000

0,50%

-

-

40.500

0,17%

85295

Pozostała
działalność

44.984

0,14%

36.303

0,14%

12.620

0,06%

5.246

0,02%

85501

Świadczenie
wychowawcze

17.887.949

54,88%

15.514.345

58,87%

13.895.341

64,26%

14.169.215

57,81%

85502

Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego

9.571.065

29,36%

6.716.553

25,48%

4.891.356

22,61%

6.777.746

27,66%

85504

Wspieranie
rodziny

809.100

2,48%

696.900

2,64%

668.100

3,09%

660.300

2,69%

85508

Rodziny
zastępcze

180.953

0,56%

-

-

-

-

-

-

32.597.046

100%

26.355.642

100%

21.624.410

100%

24.508.403

100%

Razem
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Trzecie pod względem wartości wydatków zajmują wydatki majątkowe. Są
one istotnym aspektem w funkcjonowaniu gmin, świadczą bowiem o wysokości
nakładów na realizację inwestycji i przyjętych priorytetach w zakresie realizacji
zadań. W 2019r. wyniosły one 20.591.027 zł. To czwarty wynik w ostatnim
dziesięcioleciu. W gminach grupy porównawczej średnie wydatki inwestycyjne
wyniosły 13.716,271 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w
Gminie Prudnik wynosi 15,38% i pod tym względem jest wyższy od gmin Głubczyce
i Krapkowice, których udział wynosi odpowiednio 10,92% oraz 11,36%, oraz
nieznacznie niższy od gminy Głuchołazy (16,43%).
Wydatki majątkowe poniesione w 2019r. dotyczyły:

Tabela nr 34. Wydatki majątkowe Gminy Prudnik w 2019r.
Nazwa zadania

Wykonanie
wydatków w zł

Wniesienie
wkładu
pieniężnego
do
Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o.

10 000,00

Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez
budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref
inwestycyjnych i granic państwa

1 630 912,89

Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców
Śląskich

5 165 613,03

Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku
Przebudowa drogi ul. Grottgera
Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa
własności obiektów budowlanych położonych na tej
nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik

31 918,50
17 700,00
2 608 890,97
388 000,00

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego
część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem
własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik

135 000,00

Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb
Prudnik

84 000,00

Nabycie części działki nr 845/1, mapa 11, obręb Moszczanka

6 061,10

Zamiana nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr
986/3, m. 4, obręb Prudnik, na nieruchomość oznaczoną jako
działka nr 2216/21, m. 19, obręb Prudnik

10 779,60
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Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Tkackiej 1 w
Prudniku
Nabycie przez Gminę Prudnik prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1021/743, mapa nr 4 obręb Prudnik

258 833,00
39 763,80

Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu
Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)

224 135,49

Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie,
Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku

178 573,00

Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia
Punktu Obsługi Interesanta

556,82

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu
Miejskiego w Prudniku

44 015,50

Zakup sprzętu komputerowego

60 103,00

Przebudowa budynku OSP w Wierzbcu

59 847,37

Przebudowa budynku remizy OPS Moszczanka
Dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Moszczance na zakup średniego samochodu pożarniczego

51 412,00
150 000,00

Wymiana 4 szt. kamer monitoringu miejskiego w miejsce
trzech istniejących ul. Piastowska -Klasztorna, Pl. Szarych
Szeregów i Park Miejski Orlik wraz z macierzami dyskowymi w
centrum monitoringu KPP

30 057,00

Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno
Przedszkolnego nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej

59 000,00

Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w
Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice,
Rudziczka, Szybowice

10 000,00

Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Moszczance
Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 1 w Prudniku (PP nr 7)
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz
posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w
Prudniku

13 396,80
156 600,03
744 494,86
437 167,30
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Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla
dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym
nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej
Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP
nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku (dokumentacja)
Budowa tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy
Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza
Komunalnego w Prudniku
Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik
Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach

447 447,80

16 420,50
117 403,80
11 540,00
244 677,00
233 199,99
1 097 163,00
136 770,00

Zakup garażu blaszanego wraz z podmurówką - Sołectwo
Niemysłowice

19 155,00

Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego
do centrum miasta Prudnika

5 100,00

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej

2 613 730,62

Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku WDK i
Przedszkola w Mieszkowicach

24 998,51

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o
budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem

8 300,00

Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki

12 340,00

Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali
sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP,
przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej

2 818 938,67

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka
Prudnicka

76 649,15

Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w
Moszczance

16 800,00

Zwrot dotacji - Budowa kompleksu sportowego w Prudniku

83 561,28

Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem
wynosił odpowiednio: w 2010r. – 27,31%, w 2011r.- 26,69%, w 2012 roku – 19,09%, w 2013
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roku – 8,02%, w 2014 roku – 5,66% w 2015 roku – 9,34% w 2016 roku – 9,76%, 2017 roku
-7,35% 2018 roku -18,83%, w 2019r. - 15,38%.
Równolegle do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg,
placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła
odpowiednio
w 2012 r.- 1,1 mln zł, w 2013 r.- 0,9 mln zł, w 2014 r. - 1,0 mln zł, w 2015 r. - 1,1 mln zł, w
2016 r. - 0,9 mln zł, w 2017 r. - 1,2 mln zł, w 2018 r. - 1,5 mln zł i w 2019 r. – 1,8 mln zł.

4. Zadłużenie Gminy Prudnik
Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła
46.763.380,00 zł dotyczyła:
zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie –
46.628.380,00zł,
- umów kupna/sprzedaży, których cena płatna jest w ratach w kwocie –
135.000,00zł.
Wykres nr 11. Zadłużenie Gminy Prudnik w latach 2010-2019 w złotych.
Zadłużenie Gminy Prudnik w latach 2010-2019 w złotych
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Poziom zadłużenia Gminy Prudnik, a więc stosunek kwoty długu do dochodów
ogółem w 2019r. kształtował się na poziomie 37,40%.
W tabeli nr 35 zaprezentowano poziom zadłużenia Gminy Prudnik i gmin grupy
porównawczej w odniesieniu do dochodów w 2019r.
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Tabela nr 35. Poziom zadłużenia Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej w
odniesieniu do dochodów w 2019r.
Wyszczególnienie

Kwota długu w stosunku do dochodów
w%

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

37,40%

36,19%

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

17,85%

38,73%

Średnie zadłużenie w gminach grupy porównawczej było niższe i wyniosło 30,92%.
Spośród wybranej grupy porównawczej wyższe zadłużenie posiada gmina
Głuchołazy.
Analizując natomiast sumę zobowiązań przypadającą na jednego mieszkańca
Gminy Prudnik stwierdzić należy, iż w 2019r. wyniosło 1.821 złotych. W gminach
grupy porównawczej przyjętych do analizy porównawczej wskaźniki przyjęły niższe
wartości.
W tabeli nr 36 zaprezentowano obciążenie spłatą długu na jednego mieszkańca
Gminy Prudnik i gmin grupy porównawczej w 2019r.
Tabela nr 36. Obciążenie spłatą długu na jednego mieszkańca Gminy Prudnik i
gmin grupy porównawczej w 2019r.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Gmina
Krapkowice

1.821 zł

1.616,16 zł

Spłata długu na jednego mieszkańca w
złotych

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

830,24 zł

1.745,90 zł

Analizując sumę spłat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji powiększoną o
płacone odsetki w stosunku do dochodów ogółem wskazać należy, że zadłużenie
Gminy Prudnik na tle grupy porównawczej kształtuje się niekorzystnie. Faktyczne
obciążenie spłatą długu w Gminie Prudnik w 2019r. wyniosło 4.269.795,80 zł,
natomiast w grupie gmin grupy porównawczej kształtuje się na średnim poziomie
wynoszącym 3.459.655,08 zł. Wyższa wartość przyjmuje w Gminie Głuchołazy.
W tabeli nr zaprezentowano koszty obsługi długu w Gminie Prudnik i gminach
grupy porównawczej w 2019r.
Tabela nr 37. Koszty obsługi długu w Gminie Prudnik i gminach grupy
porównawczej w 2019r.
Wyszczególnienie

Gmina
Prudnik

Koszty
złotych

obsługi

długu

w

4.269.795,80
zł

Gmina
Krapkowice
3.502.548,79
zł

Gmina

Gmina

Głubczyce

Głuchołazy

2.221.995,69
zł

4.654.420,77
zł
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5. Wynik wykonania budżetu
Dochody Gminy Prudnik w 2019r. zostały zrealizowane w wysokości 125.024.685,63
zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 133.852.306,49 zł. Oznacza to,
że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 8.827.620,86 zł, niższy od planowanego
o ponad 28%.
Saldo operacyjne budżetu (dochody budżetowe – wydatki budżetowe) osiągnęło
wartość dodatnią 3.404.975,18 zł.
W tabeli nr zaprezentowano wynik wykonania budżetu oraz saldo operacyjne w
porównaniu do gmin grupy porównawczej.
Tabela nr 38. Wynik wykonania budżetu oraz saldo operacyjne Gminy Prudnik oraz
gmin grupy porównawczej w 2019r.
Wyszczególnienie
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Krapkowice
Prudnik
Głubczyce
Głuchołazy
Wynik wykonania budżetu
w złotych
8.827.620,86
Wynik wykonania budżetu
na mieszkańca w złotych
Saldo
złotych

operacyjne

w

2.226.757,27

5.089.035,47

6.598.657,13

-343,82

-99,97

-238,34

-285,43

3.404.975,18

3.553.621,69

2.686.010,47

4.272.645,68

6.Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2019r. zrealizowano na łączną kwotę
14.485.472,32 zł, w tym:
1.

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych – 2.135.472,32 zł, tj. 100,00% planu;
2. kredyty i pożyczki – 12.350.000,00 zł, tj. 92,51% planu.

7. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019r. zrealizowano na łączną kwotę 3.179.460 zł,
tj. 100,00% planu.

8. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem
Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy i
przypadającej na dany rok możliwości spłaty rat kredytowych i odsetek, znajdują
się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z
ustępem 1 przywołanego artykułu Rada Miejska nie może uchwalić budżetu,
którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku
następującym po roku budżetowym zostanie przekroczony wskaźnik zadłużenia
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określony jako relacja między sumą spłat zadłużenia odniesioną do dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o
wydatki bieżące do dochodów budżetowych ogółem. Dla 2014 roku dopuszczalny
wskaźnik spłaty zadłużenia wynosił 5,74% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł
2,62%, dla 2015 roku odpowiednio 6,26% i 3,52%, dla 2016 roku: 6,68% i 3,96%, dla 2017
roku: 5,90% i 4,39%, dla 2018 roku: 5,95% i 4,16% i dla 2019 roku 5,77 oraz 3,42, co
zaprezentowano w tabeli nr 39.

Tabela nr 39. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2014-2019 (w
zł).
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dochody ogółem

79 186
457,64

80 989
801,98

95 774
189,21

103 637
443,36

114 332
163,15

125
024 685,63

Obsługa
zadłużenia (raty
kapitałowe)

955
000,00

2 000
000,00

3 005
000,00

3 815
000,00

3 958
153,00

3 179 460,00

Obsługa
zadłużenia
(odsetki i
prowizje)

1 118
987,14

847
249,88

785
528,98

729
800,23

905
500,52

1 090 335,80

Obsługa
zadłużenia

2 073
987,14

2 847
249,88

3 790
528,98

4 544
800,23

4 863
653,52

4 269 795,80

Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zadłużenia wg
art. 243 ufp

5,74

6,26

6,68

5,90

5,95

5,77

Wskaźnik spłaty
zadłużenia wg
art. 243 ufp

2,62

3,52

3,96

4,39

4,25

3,42
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Analiza stanu jednostek nadzorowanych
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu
terytorialnego, w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub
spółek prawa handlowego. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych.
Wśród tych usług wymienia się m.in. usługi w zakresie: gospodarki nieruchomościami,
utrzymania gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także usługi lokalnego transportu
zbiorowego, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych, czy wreszcie promocji
Gminy.
Gmina Prudnik jest właścicielem czterech spółek:
1.
2.
3.
4.

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Sp. z o.o.

Spółki prowadzone przez Gminę Prudnik działają w formie spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością. W każdej z ww. spółek Gmina Prudnik jest jedynym udziałowcem
i posiada 100% udziałów.
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstało na mocy
aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 roku. Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik,
a obszarem działania teren całego kraju. Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie
2.642.000.00 zł, który dzieli się na 5.284 udziały, których wartość nominalna wynosi 500
zł. Gmina Prudnik jest jedynym udziałowcem spółki.
Władze spółki:
Tabela nr 1. Władze Spółki TBS Sp. z o.o. od 01.01.2019-15.04.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Jan Zapała - Przewodniczący
Jarosław Kajca – Z-ca Przewodniczącego
Krystyna Kurpiel - Członek
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Zarząd
Mirosław Czupkiewicz - Prezes

Tabela nr 2. Władze Spółki TBS Sp. z o.o. od 15.04.2019-31.12.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Leszek Krzysztofczyk - Przewodniczący
Jan Zapała - Z-ca Przewodniczącego
Krystyna Kurpiel - Członek
Zarząd
Mirosław Czupkiewicz - Prezes

Gmina Prudnik jest 100% właścicielem Spółki i zgodnie z prawem, nadzór bezpośredni i
kontrolę, sprawuje rada nadzorcza. Zarząd jest organem odpowiedzialnym za
prowadzenie bieżących spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Funkcje te sprawuje
jednoosobowo Prezes – Mirosław Czupkiewicz. Rada Nadzorcza jest organem
kontrolnym i nadzorczym. Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich jej dziedzinach w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek
handlowych. Przewodniczącym Rady jest P. Leszek Krzysztofczyk, a funkcję zastępcy
przewodniczącego pełni P. Jan Zapała. W skład Rady wchodzi również pani P. Krystyna
Kurpiel, która jest jej członkiem. Prokurentem Spółki jest P. Wiesława Mazur. Jest ona
pełnomocnikiem, który dokonuje w jej imieniu czynności związanych z prowadzoną
spółką.
Przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z Ustawy z dnia 26 października 1995
roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zapisów
Aktu Założycielskiego, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej,
w tym budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, a także:
1. nabywanie budynków mieszkalnych;
2. przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3. wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki;
4. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu nad budynkami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa, pod
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warunkiem, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie
będzie większa od powierzchni zarządzanych budynków mieszkalnych;
5. prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i
infrastrukturą towarzysząca polegającej na:
1) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji
mieszkaniowych
oraz
infrastruktury
związanej
z
budownictwem
mieszkaniowym;
2) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze
środków przyszłych właścicieli;
3) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z
funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
4) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie
będących własnością Towarzystwa.
Sytuację finansową Towarzystwa Budownictwa Społecznego przedstawiono poniżej.
Rok 2019 Spółka zamknęła zyskiem brutto w wysokości 9.979,11 zł (2018 –
56.302,42 zł). oraz stratą netto w wysokości 3.326,89 zł. W roku 2018 Spółka osiągnęła
zysk netto w wysokości 39.723,42 zł.
Na sprzedaży Spółka wykazała zysk w wysokości 47.219,03 zł, wyższy aniżeli w roku 2018
o 43,08%.
Przychody ze sprzedaży w 2019r. wyniosły 1.402.482,40 zł i w porównaniu do roku
poprzedniego obserwuje się ich spadek o 8,37%.
Koszty działalności operacyjnej wyniosły natomiast 1.355.263.37 zł i w odniesieniu do
roku 2018 obserwuje się ich spadek o 9,51%.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły natomiast 19.855,05 zł i spadły w odniesieniu
do roku 2018 o 99.583,79 zł. Koszty operacyjne wyniosły natomiast 25.117,94 zł i spadły
w odniesieniu do roku 2018 o 50.333,17 zł.
W 2019r. Spółka nie uzyskała przychodów finansowych, poniosła natomiast koszty
finansowe w wysokości 31.977,03 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły one
o 33,44%.
Szczególnej uwagi wymaga dynamika zmian oraz struktura kosztów, ponieważ mają
one duży wpływ na funkcjonowanie całej spółki.
Koszty działalności operacyjnej w strukturze wszystkich kosztów zajmowały 95,96%
kosztów. W porównaniu do roku 2018 nie obserwuje się znaczących zmian w tym
zakresie. Wśród kosztów działalności operacyjnej należy zwrócić uwagę w
szczególności na cztery rodzaje kosztów tj. zużycie materiałów i energii, usługi obce
oraz wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami,
które łącznie stanowiły 2019r. ponad 89% wszystkich kosztów działalności operacyjnej.
Wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami i świadczeniami stanowiły 67,69% kosztów
działalności operacyjnej. 12,09% kosztów działalności operacyjnej stanowiły koszty
zużycia materiałów, które w odniesieniu do roku 2018 wzrosły o 4,22%. Kolejnym
znaczącym kosztem są koszty usług obcych stanowiące w 2019r. 9,76% kosztów
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działalności operacyjnej. W porównaniu do roku poprzedniego zauważalny jest ich
nieznaczny spadek.
Suma bilansowa wyniosła w roku 2019 – 6.815.329,92 zł i odniesieniu do 2018r. spadła
o 2,79% zł, tj. 195.711,86 zł.
Aktywa trwałe stanowiły 97,25% aktywów ogółem. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią
100% aktywów trwałych.
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie w roku 2019 stanowią 2,75% aktywów ogółem.
Należności krótkoterminowe stanowią 62,33% aktywów obrotowych i dotyczą
należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 73.477,78 zł oraz należności z tytułu
podatków, ceł i ubezpieczeń -43.508,15 zł.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec 2019r. wyniosły ponad 60,30 tys. zł i obejmują
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
Po stronie pasywów obserwuje się wzrost udziału kapitału własnego w pasywach z
57,88% w roku 2018 do 59,50% w 2019r. Kapitał podstawowy w roku 2019 wynosił
2.642.000,00 zł i w odniesieniu do roku poprzedniego nie obserwuje się w tym zakresie
zmian. Kapitał podstawowy stanowi 5284 udziałów o wartości nominalnej 1 udziału –
500,00 zł. 100% udziałowcem jest Gmina Prudnik.
Kapitały obce wyniosły 2.760.375,32 zł i stanowią 40,50% sumy bilansowej.
Zobowiązania długoterminowe stanowią 55,33% zobowiązań. Według stanu na dzień
31.12.2019r. obserwuje się spadek kredytów i pożyczek długoterminowych o 14,33%.
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 5,95% pasywów. Spośród zobowiązań
krótkoterminowych 36,59% stanowią kredyty i pożyczki.
Odnosząc się do wskaźników określających sytuację ekonomiczno – finansową
stwierdzić należy, iż w odniesieniu do roku 2018 uległy one pogorszeniu.
Wskaźnik rentowności netto przybiera niekorzystny poziom z uwagi na poniesioną
stratę netto.
Podobnie wartość wskaźnika ROA z uwagi na poniesioną stratę netto przybiera
niezadowalający poziom. W przypadku tego wskaźnika nie określa się poziomu
racjonalnego. Im jego wartość wyższa, tym lepsza kondycja Spółki.
Wskaźniki płynności znajdują się również poniżej wartości pożądanych.
Wskaźnik rotacji należności nie uległ zasadniczym zmianom w porównaniu do roku
2018.
Poziom zadłużenia nieznacznie wzrósł do ponad 30%.
Wartość bilansowa spółki w analizowanym okresie nieznacznie wzrosła. Spółka nie
dochowuje zasady złotej reguły.
Tabela nr 3. Wskaźniki finansowe Spółki TBS Prudnik Sp. z o.o. w latach 2018 – 2019.
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Wskaźnik

Poziom
wskaźnika –
2018r.

Poziom
wskaźnika 2019r.

Poziom
odniesienia

Rentowność
Rentowność
aktywów ROA

0,57

-0,05

2% - 6%

Rentowność
kapitału
własnego ROE

0,98

-0,08

min. 4%

Rentowność
sprzedaży

2,60

-0,24

min. 3%

Płynność
Bieżąca
płynność

0,84

0,45

1,2 - 2,0

Szybka
płynność

0,84

0,45

ok. 1,0

Płynność
gotówkowa

0,47

0,15

0,1 - 0,3

30

im niższy tym
lepiej

30,26%

im niższy tym
lepiej

Sprawność
Rotacja
należności

26
Zadłużenie

Ogólny poziom
zadłużenia

28,36%

Pozostałe wybrane wskaźniki
Wartość
bilansowa
spółki
Złota reguła
finansowa

4.055 tys. zł

4.058 tys. zł

wskaźnik
wzrostowy

0,60

0,61

wyższy niż 1
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Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. powstał 01.05.1998 roku w wyniku
komunalizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Opole (WPEC
Opole). Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem 170886 w rejestrze
przedsiębiorców. Forma działalności firmy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2019 wyniósł 6.663.102,68 zł i dzielił się na 4.523
udziałów po 1.473,16 zł każdy. Gmina Prudnik posiada 100% udziałów Spółki.
Władze spółki:
Tabela nr 4. Władze Spółki ZEC Prudnik Sp. z o.o. w okresie do 01.01.2019-15.04.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Andrzej Kosiński – Przewodniczący
Ewa Kołodziejczyk – Członek
Emilia Cimochowska-Paluszek – Sekretarz
Renata Heda – Członek
Zbigniew Flak – Członek
Zarząd
Stanisław Polasz – Dyrektor Zarządu

Tabela nr 5. Władze Spółki ZEC Prudnik Sp. z o.o. w okresie do 15.04.2019-31.12.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Małgorzata Kałuża-Swoboda – Przewodnicząca
Emilia Cimochowska-Paluszek – Sekretarz
Renata Heda – Członek
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Zarząd
Stanisław Polasz – Dyrektor Zarządu

Spółkę reprezentuje na zewnątrz w stosunku do Władz i osób trzecich w sądzie i poza
sądem jednoosobowy zarząd sprawowany przez Dyrektora Zarządu. Rada Nadzorcza
Spółki liczy trzy osoby. Członkowie Rady są powoływani na okres trzech lat przez Walne
Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Prezes
Zarządu w chwili obecnej jest powołany na okres kadencji w ramach umowy o
świadczenie usług w zakresie zarządzania. Prokurentem Spółki jest P. Czesław Gerus.
Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w
zakresie ciepłownictwa oraz produkcja i usługi, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych;
naprawa i konserwacja maszyn;
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych;
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
wykonywanie instalacji elektrycznych;
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych;
wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
transport drogowy towarów.

Sytuację finansową Zakładu Energetyki Cieplnej przedstawiono poniżej.
Rok 2019 Spółka zamknęła zyskiem brutto w wysokości 76.578,94 zł wyższym
aniżeli w roku 2018 o 0,25%, tj. 196,10 zł. Po opodatkowaniu spółka wykazała zysk netto
w wysokości 8.793,94 zł. W odniesieniu do roku 2018 zysk netto był niższy o ponad 72%.
Zysk netto w roku 2019 był możliwy jedynie dzięki nadwyżce pozostałych przychodów
operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi oraz znaczącej nadwyżce
przychodów finansowych nad kosztami finansowymi.
Poniesienie przez Spółkę straty na sprzedaży wnika z niższego wzrostu przychodów ze
sprzedaży, które w roku 2019 ukształtowały się na poziomie 10.415.178,28 zł aniżeli
kosztów (10.583.070,88 zł). Przychody ze sprzedaży w 2019r. wzrosły w odniesieniu do
roku poprzedniego o 5,59% natomiast odnotowano wzrost kosztów na poziomie 7,79%.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły natomiast 131.630,08 zł i wzrosły
wartościowo o 97.298,97 zł w porównaniu do 2018r. Koszty operacyjne wyniosły
natomiast 50.107,36 zł i wzrosły w odniesieniu do roku 2018 o 108,84%.
Przychody z działalności finansowej w 2019r. ukształtowały się na poziomie 257.878,29
zł i wzrosły w odniesieniu do 2018r. o 58,92% (wartościowo – 95.610,35 zł). Koszty
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finansowe natomiast wyniosły 94.929,47 zł i w porównaniu do roku poprzedniego
spadły o 11,51%.
Szczególnej uwagi wymaga dynamika zmian oraz struktura kosztów, ponieważ mają
one duży wpływ na funkcjonowanie całej spółki.
Koszty działalności operacyjnej w strukturze wszystkich kosztów zajmowały 98,65%
kosztów. W porównaniu do roku 2018 nie obserwuje się znaczących zmian w tym
zakresie. Wśród kosztów działalności operacyjnej należy zwrócić uwagę w
szczególności na trzy rodzaje kosztów, tj. amortyzację, zużycie materiałów i energii oraz
wynagrodzenia, które łącznie stanowiły 2019r. około 82% wszystkich kosztów
działalności operacyjnej. 31,93% kosztów działalności operacyjnej stanowiły koszty
zużycia materiałów, które w odniesieniu do roku 2018 wzrosły o 2,98%. Wśród kosztów
zużytych materiałów główną rolę odgrywają koszty zużytego opału o wartości przeszło
2,7 mln złotych. Koszty zużytego opału w 2019r. były większe o 2,32% aniżeli w roku
poprzednim.
Koszty wynagrodzeń natomiast stanowiły 30,63% kosztów działalności operacyjnej.
W porównaniu do 2018 obserwuje się ich wzrost o 7,37%. Kolejnym znaczącym
kosztem są koszty amortyzacji stanowiące w 2019r. 19,30% kosztów działalności
operacyjnej. W porównaniu do roku poprzedniego zauważalny jest ich wzrost o 18,46%
ma skutek wzrostu cen na prawa do emisji gazów cieplarnianych zakupionych na
łączną kwotę 897.724 zł.
Suma bilansowa wyniosła w roku 2019 – 15.741.713,61 zł. i odniesieniu do 2018r. spadła
o 8,18% zł, tj. 1.401.751,09 zł.
W 2019r. wzrósł nieznacznie udział aktywów trwałych w aktywach ogółem z 77,28% w
2018r. do 78% w 2019r.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 98,37% aktywów trwałych.
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie w roku 2019 stanowią 22% aktywów ogółem.
44,05% aktywów obrotowych stanowią zapasy w kwocie 1.525.438,69 zł. W porównaniu
do roku poprzedniego obserwuje się wzrost zapasów o 16,88%.
Należności krótkoterminowe stanowią 53,27% aktywów obrotowych i dotyczą głównie
należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.697.398,02 zł, należności z tytułu
podatków, ceł i ubezpieczeń -138.515,51 zł, oraz pozostałych należności w wysokości
8.910,48 zł obejmujących głównie pożyczki ZFŚS.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec 2019r. wyniosły ponad 56,50 tys. zł i obejmują
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
Po stronie pasywów obserwuje się wzrost kapitału własnego o 0,65% w odniesieniu do
roku 2018. Kapitał podstawowy w roku 2019 wynosił 6.663.102,68 zł i w odniesieniu do
roku poprzedniego nie obserwuje się w tym zakresie zmian. Kapitał podstawowy
stanowi 4.523 udziałów o wartości nominalnej 1 udziału – 1.473,16 zł. 100% udziałowcem
jest Gmina Prudnik.
Kapitał własny w 2019r. stanowił 56,34% pasywów, podczas gdy w 2018r. 51,40%.
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Kapitały obce wyniosły 6.872.903,27 zł i stanowią 43,66% sumy bilansowej.
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 54,90% zobowiązań. Spośród zobowiązań
krótkoterminowych 72,65% stanowią kredyty i pożyczki. Według stanu na dzień
31.12.2019r. obserwuje się wzrost kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 8,02%.
100% zobowiązań długoterminowych stanowią kredyty i pożyczki, których stan na
dzień
31.12.2019r.
wyniósł
1.362.780,00
zł.
W porównaniu do roku poprzedniego obserwuje się ich spadek o 40%.
Odnosząc się do wskaźników określających sytuację ekonomiczno – finansową
stwierdzić należy, iż w odniesieniu do roku 2018 uległy one pogorszeniu.
Wszystkie trzy wskaźniki pogorszyły swoją wartość, co oznacza, że działalność Spółki
była mniej dochodowa niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zyskowności przybiera najniższy od ponad 10 lat poziom. Koszty pochłaniają
coraz większą część wygenerowanych przychodów.
Podobnie wartość wskaźnika ROA najniższa od ponad 10 lat. W przypadku tego
wskaźnika nie określa się poziomu racjonalnego. Im jego wartość wyższa, tym lepsza
kondycja Spółki.
Wskaźniki płynności znajdują się również poniżej wartości pożądanych. Analizując
wartość wskaźników płynności na przestrzeni ostatnich 10 lat stwierdzić należy, iż
znajdują się one na najniższym poziomie.
Wskaźnik rotacji należności nie uległ zmianom w porównaniu do roku 2018.
Poziom zadłużenia Spółki nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu do roku 2018.
Wartość bilansowa spółki w analizowanym okresie nieznacznie wzrosła. Spółka nie
dochowuje zasady złotej reguły finansowej. Wskaźnik ten kształtuje się bowiem na
poziomie 0,77 (2018-0,72).
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Wskaźnik

Poziom
wskaźnika –
2018r.

Poziom
wskaźnika 2019r.

Poziom
odniesienia

Rentowność
Rentowność
aktywów ROA

0,19%

0,06%

2% - 6%

Rentowność
kapitału
własnego ROE

0,37%

0,10%

min. 4%

Rentowność
sprzedaży

0,33%

0,08%

min. 3%

Płynność
Bieżąca
płynność

1,08

0,91

1,2 - 2,0

Szybka
płynność

0,71

0,51

ok. 1,0

Płynność
gotówkowa

0,17

0,01

0,1 - 0,3

63

im niższy tym
lepiej

32,63%

im niższy tym
lepiej

Sprawność
Rotacja
należności

63
Zadłużenie

Ogólny poziom
zadłużenia

33,89%

Pozostałe wybrane wskaźniki
Wartość
bilansowa
spółki
Złota reguła
finansowa

8.811,90 tys. zł

8.861,81 tys. zł

wskaźnik
wzrostowy

0,77

0,72

wyższy niż 1

Tabela nr 6. Wskaźniki finansowe Spółki ZEC Prudnik Sp. z o.o. w latach 2018 -2019.
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Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Sp. z o.o. powstał z przekształcenia
przedsiębiorstwa komunalnego Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Prudniku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy aktu
założycielskiego z dnia 23.12.1991 roku. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.978.831,00
zł., który dzieli się na 2.176 udziałów znajduje się w 100% w posiadaniu Gminy Prudnik.
Z dniem 1 maja 2018 roku do Zakładu Usług Komunalnych wcielono Zarząd Budynków
Komunalnych. Spółka przejęła majątek Zarządu Budynków Komunalnych. ZUK przejął
również wszystkich pracowników ZBK na poprzednich warunkach pracy i płacy.
Tabela nr 7. Władze Spółki ZUK Jednoosobowa Sp. z o.o. w okresie od 01.01.201915.04.2019r.

Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Bogusław Wołczyk – Zastępca przewodniczącego
Lidia Pawlikowska-Ozimek- Sekretarz
Paweł Wolak – Członek
Zdzisław Jatkiewicz – Członek
Zarząd
Władysław Podróżny - Prezes Zarządu

Tabela nr 8.Władze Spółki ZUK Jednoosobowa Sp. z o.o. w okresie od 15.04.201931.12.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Zygmunt Gacek – Przewodniczący
Bogusław Wołczyk – Zastępca przewodniczącego
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Lidia Pawlikowska-Ozimek- Sekretarz
Paweł Wolak – Członek
Zdzisław Jatkiewicz – Członek
Zarząd
Władysław Podróżny - Prezes Zarządu

Organami spółki są: Zgromadzenie wspólników, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd
jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie bieżących spraw Spółki oraz jej
reprezentowanie. Funkcję Prezesa sprawuje P. Władysław Podróżny natomiast
wiceprezesa P. W. Dancewicz. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i nadzorczym.
Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach w
zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych. W skład Rady Nadzorczej
wchodzi pięciu członków: P. Zygmunt Gacek, P. Bogusław Wołczyk, P. Paweł Wolak, P.
Lidia Pawlikowska Ozimek oraz P. Zdzisław Jatkiewicz.
Spółka zajmuje się głównie odbiorem odpadów innych niż niebezpieczne. Pozostałym
przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
2. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych;
4. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
5. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
6. odzysk surowców z materiałów segregowanych;
7. pogrzeby i działalność pokrewna;
8. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
9. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
Na mocy uchwały Nr LII/782/2018 Rady Miejskiej w Prudniku powierzono Zakładowi
Usług Komunalnych w Prudniku zadania własne Gminy. Należą do nich zadania z
zakresu gospodarki komunalnej i obejmują one sprawy cmentarzy komunalnych,
zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku, prowadzenia punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Prudniku przy ul. Wiejskiej, odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik oraz eksploatacji
instalacji – linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób
selektywny, targowisk i hal targowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa
mieszkaniowego, prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w Prudniku przy
ul. Wiejskiej i jego rekultywacji oraz zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w
skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokalami użytkowymi stanowiącymi
własność Gminy Prudnik.
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Uchwałą Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Prudniku natomiast powierzono wykonywanie
zadań z zakresu prowadzenia strefy płatnego parkowania.
Ponadto, na mocy zarządzenia Nr 99/2018 Burmistrza Prudnika przekazano Zakładowi
Usług Komunalnych zadanie zarządzania i utrzymania dworca autobusowego w
Prudniku.
Sytuację finansową Zakładu Usług Komunalnych przedstawiono poniżej.
Rok 2019 Spółka zamknęła stratą w wysokości 998.427,07 zł. W odniesieniu do
roku 2018 strata netto była niższa o 282.642,09 zł.
Przychody ze sprzedaży w 2019r. wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego o 40,17%
natomiast odnotowano wzrost kosztów działalności operacyjnej na poziomie 32,27%.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły natomiast 391.278,11 zł i spadły wartościowo o
26.769,40 zł w porównaniu do 2018r. Koszty operacyjne wyniosły natomiast 170.893,56 zł
i wzrosły w odniesieniu do roku 2018 o 84.582,53 zł.
Przychody z działalności finansowej w 2019r. ukształtowały się na poziomie 42.272,84 zł
i spadły w odniesieniu do 2018r. o 49,42% (wartościowo – 41.303,16 zł). Koszty finansowe
natomiast wyniosły 17,30 zł.
Szczególnej uwagi wymaga dynamika zmian oraz struktura kosztów, ponieważ mają
one duży wpływ na funkcjonowanie całej spółki.
Koszty działalności operacyjnej w strukturze wszystkich kosztów zajmowały 99,09%
kosztów. W porównaniu do roku 2018 nie obserwuje się znaczących zmian w tym
zakresie. Wśród kosztów działalności operacyjnej należy zwrócić uwagę w szczególności
na trzy rodzaje kosztów tj. usługi obce, zużycie materiałów i energii oraz wynagrodzenia,
które łącznie stanowiły 2019r. około 84,35% wszystkich kosztów działalności operacyjnej.
34,46% kosztów działalności operacyjnej stanowiły koszty usług obcych. Koszty
wynagrodzeń w 2019r. stanowią 30,76% kosztów działalności operacyjnej natomiast
koszty zużycia materiałów – 19,13%.
Suma bilansowa wyniosła w roku 2019 – 5.491.720,57 zł i odniesieniu do 2018r. wzrosła
o 20,68% zł, tj. 941.240,24 zł.
Aktywa trwale stanowiły 47,00% aktywów ogółem. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią
96,27% aktywów trwałych. Wartości niematerialne i prawne nie stanowią istotnych
wartości bilansu.
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie w roku 2019 stanowią 53% aktywów ogółem.
81,22% aktywów obrotowych stanowią należności krótkoterminowe. 80,99% aktywów
obrotowych stanowią należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.914.388,59 zł,
należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń -80.063,69 zł oraz pozostałe należności
w kwocie 369.157,56 zł.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec 2019r. wyniosły ponad 364 tys. zł i obejmują
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
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Po stronie pasywów obserwuje się wzrost kapitału własnego o 20,12% w odniesieniu do
roku 2018. Kapitał podstawowy w roku 2019 wynosił 2.749.663,00 zł. 100% udziałowcem
jest Gmina Prudnik. Kapitał własny stanowi 36,88% sumy bilansowej.
Zobowiązania stanowią 63,12% sumy bilansowej stanowią zobowiązania, wśród których
dominują zobowiązania krótkoterminowe (90,34% zobowiązań). Spośród zobowiązań
krótkoterminowych 55,18% stanowią zobowiązania z tytułu dostaw. Według stanu na
dzień 31.12.2019r. obserwuje się wzrost zobowiązań z tytułu dostaw o 48,92%, tj. ponad
567,6 tys. zł.
Odnosząc się do wskaźników określających sytuację ekonomiczno – finansową
stwierdzić należy, iż ze względu na poniesioną stratę netto wszystkie wskaźniki
zyskowności kształtują się niekorzystnie i osiągają wartość ujemną.
Wskaźniki płynności natomiast znajdują się poniżej wartości pożądanych.
Wskaźnik rotacji należności uległ poprawie w porównaniu do roku 2018. Wartość
bilansowa spółki w analizowanym okresie wzrosła.
Korzystny poziom przyjmuje wskaźnik ogólnego zadłużenia.
Spółka nie dochowuje zasady złotej reguły finansowej. Wskaźnik ten kształtuje się
bowiem na poziomie 0,78 (2018-0,76).
Poniższa tabela przedstawia wskaźniki, opisujące sytuację finansową Spółki.
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Tabela nr 9. Wskaźniki finansowe Spółki ZUK Prudnik Sp. z o.o. w latach 2018 – 2019.
Wskaźnik

Poziom
wskaźnika –
2018r.

Poziom
wskaźnika
– 2019r.

Poziom
odniesienia

Rentowność
Rentowność
aktywów

-28,15%

-18,18%

2% - 6%

Rentowność
kapitału
własnego

-75,97%

-49,29%

min. 4%

Rentowność
sprzedaży

-10,83%

-5,73%

min. 3%

Płynność
Bieżąca
płynność

0,93

0,93

1,2 - 2,0

Szybka
płynność

0,75

0,90

ok. 1,0

Płynność
gotówkowa

0,11

0,12

0,1 - 0,3

26

im niższy
tym lepiej

0,63

im niższy
tym lepiej

Sprawność
Rotacja
należności

40
Zadłużenie

Ogólny poziom
zadłużenia

0,63

Pozostałe wybrane wskaźniki
Wartość
bilansowa
spółki
Złota reguła
finansowa

1.686,3 tys. zł

2.025,5 tys.
zł

wskaźnik
wzrostowy

0,76

0,78

wyższy niż 1
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Sp. z o.o. powstała na mocy
Aktu Założycielskiego z dnia 16.03.1992 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi
33.337.210,00 zł. i dzieli się na 4.442 udziały po 7.505 zł. każdy. 100% udziałów Spółki
znajduje się w posiadaniu Gminy Prudnik.
Tabela nr 10. Władze Spółki ZWiK Prudnik Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019-15.04.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Leszek Krzysztofczyk – Przewodniczący
Alicja Syska –Zastępca przewodniczącego, Sekretarz
Zygmunt Gacek – Członek
Zarząd
Paweł Kawecki - Prezes Zarządu

Tabela nr 11. Władze Spółki ZWiK Prudnik Sp. z o.o. w okresie od 15.04.2019-31.12.2019r.
Zgromadzenie wspólników
Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
Rada Nadzorcza
Andrzej Kosiński – Przewodniczący
Alicja Syska –Zastępca przewodniczącego, Sekretarz
Ryszard Kik – Członek
Zarząd
Paweł Kawecki - Prezes Zarządu

Organami spółki są: Zgromadzenie wspólników, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Gmina
Prudnik jest 100% właścicielem Spółki. Zarząd jest organem odpowiedzialnym za

112

prowadzenie bieżących spraw Spółki oraz jej reprezentowanie. Funkcje te sprawuje
jednoosobowo Prezes.
Bieżącymi sprawami spółki zajmują się również prokurenci: P. Wioleta Zator – Dyrektor
Finansowy oraz P. Adam Szczepański – Dyrektor Techniczny. Rada Nadzorcza jest
organem kontrolnym i nadzorczym. Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich jej dziedzinach w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek
handlowych.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
1.
2.
3.
4.

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
klimatyzacyjnych;
5. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane;
6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
7. pozostałe badania i analizy techniczne.

i

Sytuację finansową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawiono poniżej.
Rok 2019 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 204.461,11 zł. W odniesieniu
do roku 2018 zysk netto był wyższy o 132.758,95 zł.
Przychody ze sprzedaży w 2019r. wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego o 11,78%
natomiast odnotowano wzrost kosztów działalności operacyjnej na poziomie 9,14%.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły natomiast 267.980,74 zł i wzrosły wartościowo
o 65.676,20 zł w porównaniu do 2018r. Koszty operacyjne wyniosły natomiast 196.463,04
zł i wzrosły w odniesieniu do roku 2018 o 135.685,70 zł.
Przychody z działalności finansowej w 2019r. ukształtowały się na poziomie 10.666,64 zł
i wzrosły w odniesieniu do 2018r. o 31,64% (wartościowo – 2.563,80 zł). Koszty finansowe
natomiast wyniosły 69.983,41 zł i w porównaniu do roku poprzedniego spadły o 2,53%.
Szczególnej uwagi wymaga dynamika zmian oraz struktura kosztów, ponieważ mają
one duży wpływ na funkcjonowanie całej spółki.
Koszty działalności operacyjnej w strukturze wszystkich kosztów zajmowały 97,96%
kosztów.
W porównaniu do roku 2018 nie obserwuje się znaczących zmian w tym zakresie. Wśród
kosztów działalności operacyjnej należy zwrócić uwagę w szczególności na trzy rodzaje
kosztów, tj. amortyzację, zużycie materiałów i energii oraz wynagrodzenia, które łącznie
stanowiły 2019r. około 66,89% wszystkich kosztów działalności operacyjnej. 27,69%
kosztów działalności operacyjnej stanowiły koszty wynagrodzeń, które w odniesieniu do
roku 2018 wzrosły o 8,18%. Koszty zużycia materiałów i energii w 2019r. stanowią 20,85%
kosztów działalności operacyjnej i w porównaniu do 2018r. wzrosły o 4,93%. Amortyzacja
stanowiąca 18,35% kosztów działalności wrosła w odniesieniu do roku poprzedniego o
przeszło 12%.
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Suma bilansowa wyniosła w roku 2019 – 41.403.800,41 zł i odniesieniu do 2018r. wzrosła
o 3,05% zł, tj. 1.224.346,86 zł.
Aktywa trwale stanowiły 94,20% aktywów ogółem. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią
98,76% aktywów trwałych. Rzeczowe aktywa trwale w porównaniu do roku 2018 wzrosły
o 2,92%
Wartości niematerialne i prawne nie stanowią istotnych wartości bilansu.
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie w roku 2019 stanowią 5,80% aktywów ogółem.
W roku bieżącym obserwuje się ponad 10% wzrost aktywów obrotowych.
16,83% aktywów obrotowych stanowią zapasy o wartości 403.795,88 zł.
Należności krótkoterminowe stanowią 58,56% aktywów obrotowych i dotyczą głównie
należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.203.569,32 zł, należności z tytułu podatków,
ceł i ubezpieczeń -201.643,11 zł.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec 2019r. wyniosły ponad 250,3 tys. zł i obejmują
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
Po stronie pasywów obserwuje się wzrost kapitału własnego o 0,44% w odniesieniu do
roku 2018. Kapitał podstawowy w roku 2019 wynosił 33.337.210,00 zł i w odniesieniu do
roku poprzedniego nie obserwuje się w tym zakresie zmian. Kapitał podstawowy
stanowi 4.442 udziałów o wartości nominalnej 1 udziału 7.505 zł. 100% udziałowcem jest
Gmina Prudnik.
Kapitały własne stanowią 82,30% pasywów. W porównaniu do roku 2018 nieznacznemu
obniżeniu uległ procentowy udział kapitałów własnych w pasywach.
Kapitały obce wyniosły 7.326.809,72 zł i stanowią 17,70% sumy bilansowej. Zobowiązania
krótkoterminowe
stanowią
39,51%
zobowiązań.
Spośród
zobowiązań
krótkoterminowych 45,92% stanowią kredyty i pożyczki. Według stanu na dzień
31.12.2019r. obserwuje się wzrost kredytów i pożyczek o 21,59% w odniesieniu do roku
2018.
Zobowiązania długoterminowe według stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosły 806,6 tys. zł
i w porównaniu do roku 2018 obserwuje się ich wzrost o 7,15%.
Rezerwy na zobowiązania na 31.12.2019r. wyniosły 1,6 mln złotowych. 88,36% rezerw
stanowią rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne.
Odnosząc się do wskaźników określających sytuację ekonomiczno – finansową
stwierdzić należy, iż ze względu na osiągnięty zysk netto wszystkie wskaźniki
zyskowności osiągają wartość dodatnią. Zadawalający poziom przyjmuje wskaźnik
rentowności sprzedaży na poziomie 1,55%.
Nieznacznie korzystniejszą w porównaniu do 2018r. wartość przyjmuje wskaźnik
rentowności kapitałów własnych. W 2019 wyniósł on 0,60% natomiast w 2018-0,321%.
Wskaźniki płynności natomiast znajdują się poniżej wartości pożądanych. W
odniesieniu do roku 2018 uległy one nieznacznemu pogorszeniu.
Wskaźnik rotacji należności uległ poprawie w porównaniu do roku 2018 i wyniósł 31 dni.
Wartość bilansowa spółki w analizowanym okresie wzrosła. Spółka nie dochowuje
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zasady złotej reguły finansowej. Wskaźnik ten kształtuje się bowiem na poziomie 0,89
(2018-0,87).
Mniej korzystną wartość w porównaniu do roku 2018 przyjmuje wskaźnik zadłużenia.
Tabela nr 12. Wskaźniki finansowe Spółki ZWiK Prudnik Sp. z o.o. w latach 2018 –
2019.
Wskaźnik

Poziom
wskaźnika –
2018r.

Poziom
wskaźnika –
2019r.

Poziom
odniesienia

Rentowność
Rentowność
aktywów

0,18%

0,49%

2% - 6%

Rentowność
kapitału
własnego

0,21%

0,60%

min. 4%

Rentowność
sprzedaży

0,61%

1,55%

min. 3%

Płynność
Bieżąca
płynność

0,94

0,83

1,2 - 2,0

Szybka
płynność

0,69

0,57

ok. 1,0

Płynność
gotówkowa

0,13

0,09

0,1 - 0,3

31

im niższy tym
lepiej

8,94%

im niższy tym
lepiej

Sprawność
Rotacja
należności

37
Zadłużenie

Ogólny poziom
zadłużenia

7,60%

Pozostałe wybrane wskaźniki
Wartość
bilansowa
spółki
Złota reguła
finansowa

33.928,4 tys. zł

34.077 tys. zł

wskaźnik
wzrostowy

0,87

0,89

wyższy niż 1
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
PRUDNIK

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a
także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych
Gminy Prudnik, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając
również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia
2019 r.
Według stanu na 31 grudnia 2019 roku wartość mienia będącego własnością
Gminy Prudnik, stanowiącego nieruchomości wynosi 146.257.559,00 zł w tym:
- wartość gruntów
10.499.119,00 zł
- wartość budynków
135.758.440,00 zł
Na miasto Prudnik przypada kwota
126.262.946,00 zł w tym:
- wartość gruntów
7.709.370,00 zł
- wartość budynków
118.553.576,00 zł
NATOMIAST WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO W PODLEGŁYCH SOŁECTWACH WYNOSI
19.973.506,00 ZŁ W TYM:
- wartość gruntów 2.768.642,00 zł
- wartość budynków
17.204.864,00 zł
Gmina Prudnik posiada także mienie komunalne poza obrębem działania, tj. na
terenie Gminy Lubrza o wartości – 21.107,00 zł.
Jest też użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości
555.438,61 zł.
Gmina Prudnik posiadała na dzień 31 grudnia 2019 r. udziały
w jednoosobowych Spółkach Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością
w tym:
- w Zakładzie Usług Komunalnych – 2.749.663,00 zł
- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Usługowym „TORKONSTAL” – 1.425,00 zł
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - 33.337.210,00 zł
- w Zakładzie Energetyki Cieplnej – 6.663.102,68 zł
- w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 2.642.000,00 zł
- w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Głubczycach – 10.000,00 zł
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów Gminy
Prudnik zwiększyła się o 1,2787 ha i o wartość 385.078,09 zł z powodu
następujących zdarzeń:
- z tytułu nabycia gruntów od osób fizycznych o powierzchni 0,1040 ha i wartości
56.964,71 zł,
- w wyniku spadkobrania nieruchomości o powierzchni 0,7067 ha i wartości
312.008,20 zł,
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- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości,
gruntu o powierzchni 0,3466 ha i wartości 2316,13 zł,
- z tytułu nabycia nieruchomości od Województwa Opolskiego o powierzchnię
0,0500 ha i wartość 6.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o powierzchnię 0,0450 ha i wartość
450,00 zł,
- z tytułu nabycia gruntów z mocy prawa na podstawie art.98 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – o powierzchni 0,0264 ha i
wartości 4.190,40 zł,
- w wyniku wykonania operatu
nieruchomości wzrosła o 3.148,65 zł.

szacunkowego

nieruchomości,

wartość

Również w okresie tym Gmina Prudnik zbyła grunty o powierzchni 13,8365 ha i
wartości 265.895,56 zł, w tym:
- z tytułu sprzedaży gruntów o powierzchni 1,5450 ha i wartości 137.825,33 zł
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości o
powierzchnię 0,1254 ha i wartość 966,04 zł,
- wskutek zasiedzenia gruntów przez osobę fizyczną o powierzchni 0,0161 ha i
wartości 110,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Prudnickiego w sprawie przyznania nieodpłatnie
prawa własności działki gruntu, na której wzniesione zostały budynki przez osobę
przekazującą gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa o powierzchni 0,1200
ha i wartości 1200,00 zł,
- wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów o powierzchni 12,0300 ha i wartości 125.794,19 zł.
W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem
przedstawiały się następująco:
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 120.750,90 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 121.427,21 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - 1.022.246,30 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w
prawo własności – 145.797,91 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 114.227,72 zł.
Na zmiany ilościowe i wartościowe mienia miały wpływ między innymi
następujące zdarzenia:
W wyniku kontynuacji polityki zmierzającej do prywatyzacji mienia komunalnego
nastąpiła sprzedaż między innymi:
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Lp.

Wykaz nieruchomości

1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wieszczynie, oznaczona
na mapie nr 1 – obręb Dębowiec jako działki nr 46/8 o powierzchni 0,0114 ha i nr
46/11 o powierzchni
0,3490 ha.

2.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem
użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Piastowskiej, oznaczona
na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 852/99 o powierzchni 0,0019 ha.

3.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem
użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Kochanowskiego,
oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1508/45 o
powierzchni 0,0019 ha.

4.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem
użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Wiejskiej, oznaczona na
mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1502/74 o powierzchni 0,0018 ha.

5.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem
użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Wiejskiej, oznaczona na
mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1503/74 o powierzchni 0,0017 ha.

6.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa –
działka nr 2028/2018 o powierzchni 0,1097 ha

7.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej – działka nr 448/6
o powierzchni 0,1683 ha

8.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej – działka nr 448/4
o powierzchni 0,1375 ha

9.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa –
działka nr 2027/2018, o powierzchni 0,1084 ha

10.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa –
działka nr 2031/2018 o powierzchni 0,1097 ha

11.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Szybowicach – działka nr 686, o
powierzchni 0,0300 ha

12.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa –
działka nr 2032/2018, o powierzchni 0,1084 ha

13.

Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa działka nr 2029/2018 o powierzchni 0,1097 ha
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14.

Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku – rej. ul. Przemysłowej –
działka nr 2927/2924 o powierzchni 0,1818 ha wraz z udziałem ¼ części w
działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha

15.

4 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców

16.

1 lokal mieszkalny w drodze przetargu

17.

1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:
Lp.

Wykaz nieruchomości

1.

Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej,
oznaczona na mapie nr 1-obręb Prudnik- jako działka nr 2926/2924 o powierzchni
0,1880 ha wraz z udziałem ¼ części działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.

2.

Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej,
oznaczona na mapie nr 1-obręb Prudnik- jako działka nr 2928/2924 o powierzchni
0,1537 ha wraz z udziałem ¼ części działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.

3.

Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej,
oznaczona na mapie nr 1-obręb Prudnik- jako działka nr 2929/2924 o powierzchni
0,1770 ha wraz z udziałem ¼ części działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.

4.

Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ulicy Adama Asnyka,
oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działka nr 878/3 o powierzchni
0,3302 ha.

5.

Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 3 –
obręb Rudziczka – jako działka nr 595/2 o powierzchni 0,1060 ha.
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REALIZACJA PROGRAMÓW I
STRATEGII W 2019 R.

W 2019 roku Gmina Prudnik realizowała programy i strategie, których obowiązek
przyjęcia wynikał bezpośrednio z przepisów prawa. W większości są to programy
wieloletnie, stąd przedstawione ich wykonanie obejmuje jedynie wycinek całości,
gdyż dotyczy tylko roku 2019. Kilka programów ma charakter roczny i są ustalane
wyłącznie na ten okres. Przedstawiam wykonanie poniższych programów:

Program „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Prudnik – w roku 2019”
Podstawowym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją na lata 2016 – 2032” przyjętym
Uchwałą nr XXVIII/502/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2016 jest
realizacja głównych założeń zawartych w dokumencie „Program oczyszczania
kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” – usunięcie z terenu gminy wyrobów
zawierających azbest do 2032 roku.
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik na
lata 2016 – 2032” winien doprowadzić do:
- oczyszczenia obszaru gminy Prudnik z azbestu oraz usunięcie stosowanych od
wielu lat wyrobów zawierających azbest,
- wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy,
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
- sukcesyjnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w
określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
- stworzenia odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
W roku 2019 w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik
otrzymała na podstawie umowy nr 85/2019/G-51/OZ-ZOA/D z dnia 2 października
2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Prudnik – w roku 2019”.
Wnioski o dofinansowanie złożyły osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione,
których nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 43 607,30 zł, w
podziale na źródła finansowania przedsięwzięcia:
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- 21 803,65 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
- 21 803,65 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości
77,024 Mg z 48 obiektów w tym:
- 59,046 Mg z 37 obiektów w zakresie transportu i unieszkodliwiania
zdemontowanych odpadów zawierających azbest zgromadzonych na posesji,
- 17,978 Mg z 11 obiektów w zakresie demontażu transportu i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest.
Odpady zawierające azbest w ilości 77,024 Mg zostały unieszkodliwione na
składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości
Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
na terenie Gminy Prudnik w 2019 r.
Program został przyjęty uchwałą Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
w 2019 roku.
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Prudnik oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
W ramach programu do schroniska trafiło 23 psy którym zapewniono opiekę.
Koszt utrzymania schroniska w 2019 r. wyniósł: 45.982,28 zł. Schronisko
prowadzone jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminami powiatu
nyskiego i Gminą Prudnik i zlokalizowane jest w miejscowości Konradowa.
W 2019 r. w schronisku zostało wykonane ambulatorium na kwotę 10.606,45 zł.
W ramach zawartej umowy zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt /1100,00 zł. /m-c/ 13.200,00 zł.,
Zakupiono i wydano karmę na dokarmianie kotów wolnożyjacych - 1.620,00 zł.,
W ramach zawartej umowy wykonano 19 zabiegów sterylizacji kotek na kwotę
2.340,00 zł.

Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Został przyjęty uchwałą Nr IV/39/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.- w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019
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Z opłat wpływających do budżetu Gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych pokrywane są wydatki ujęte w Gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz Gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
W 2019 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 470.745,84zł
zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 86,38% planowanej kwoty na 2019 r.
Klasyfikacja budżetowa

Plan
wydatków
po zmianach
na 2019r.

Wykonanie
wydatków
za

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

527 000,00

455 546,94

851

Ochrona zdrowia

465 087,00

393 635,38

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

465 087,00

393 635,38

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

150 000,00

147 000,00

Dotacja na realizację zadań
własnych gminy w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi

150 000,00

147 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

500,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

40 198,60

37 384,86

pozalekcyjne zajęcia sportoworekreacyjne

40 198,60

37 384,86

Dział Rozdział Paragraf

85154

2360

4040

4110

Wyszczególnienie

2019r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 457,78

457,78

zajęcia w świetlicach opiekuńczo –
457,78
wychowawczych

457,78

Składki na ubezpieczenia
społeczne

14 530,66

16 444,62
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pozalekcyjne zajęcia sportoworekreacyjne oraz zajęcia

16 444,62

14 530,66

2 070,00

1 553,06

2 070,00

1 553,06

Wynagrodzenia bezosobowe

106 200,00

93 273,91

wynagrodzenia członków komisji

12 800,00

10 200,00

opinie psychologa i psychiatry

8 200,00

1 200,00

zajęcia w świetlicach opiekuńczowychowawczych

85 200,00

81 873,91

4190

Nagrody konkursowe

16 700,00

13 976,14

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31 900,00

17 557,21

w świetlicach opiekuńczo –
wychowawczych

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
pozalekcyjne zajęcia sportoworekreacyjne oraz zajęcia
w świetlicach opiekuńczo –
wychowawczych

4170

4240

zakup materiałów, w tym art.
papierniczych dla świetlic
opiekuńczo - wychowawczych

9 962,85

zakup pakietu materiału do
kampanii "Zachowaj Trzeźwy
Umysł 2019"

2 460,00

zakup alkomatu Iblow 10 Premium

2 040,00

zakup mebli dla świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej
działającej w SSM „Dąbrówka” w
Prudniku

1 638,36

zakup sprzętu szachowego dla
świetlicy środowiskowej działającej
w ZSP Szybowicach

1 456,00

Zakup środków dydaktycznych i
książek

6 800,00

6 584,10

zakup prasy specjalistycznej

500,00

285,60
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4300

zakup pomocy dydaktycznych na
zajęcia w świetlicach opiekuńczowychowawczych

6 300,00

6 298,50

Zakup usług pozostałych

84 487,00

58 340,36

prowadzenie zajęć pedagogicznoedukacyjnych

26 050,36

w świetlicach opiekuńczo
wychowawczych
przeprowadzenie zajęć
terapeutycznych maratonowych
dla uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu

11 040,00

zorganizowanie w Chocimiu
imprezy rekreacyjnoprofilaktycznej Rajd Malucha

10 000,00

warsztaty profilaktyczne z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom od
substancji psychoaktywnych

4 900,00

przeprowadzenie diagnozy na
terenie gminy Prudnik - realizacja
badań ilościowych wśród
młodzieży szkolne

3 850,00

wykonanie szafy dla świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

329,00

329,00

4610

Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

6 000,00

2 648,30

koszty wniosków sądowych

6 000,00

2 648,30

Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

3 000,00

0,00

Pomoc społeczna

35 900,00

35 899,99

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy

35 900,00

35 899,99

12 000,00

12 000,00

4700
852

85205

w rodzinie
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 900,00

22 899,99

Rodzina

26 013,00

26 011,57

Wspieranie rodziny

26 013,00

26 011,57

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

19 823,00

19 822,88

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00

1 549,79

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

3 639,00

3 638,29

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

512,00

511,61

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

114,97

114,97

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

374,03

374,03

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

18 000,00

15 198,90

851

Ochrona zdrowia

18 000,00

15 198,90

Zwalczanie narkomanii

18 000,00

15 198,90

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

113,90

zakup rzeczowy dla
Stowarzyszenia SAPRA

1 500,00

113,90

Zakup usług pozostałych

16 500,00

15 085,00

usługi konsultacyjne dla osób
zażywających narkotyki

7 600,00

7 560,00

zajęcia z elementami socjoterapii
dla młodzieży eksperymentującej
z narkotykami

7 600,00

7 525,00

inne usługi

1 300,00

0,00

545 000,00

470 745,84

855
85504

85153
4210

4300

i ich rodzin

RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY
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Realizacja Programu jest nadzorowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Prudnika, przy udziale
Referenta ds. Patologii Społecznych. W Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Prudniku działa 6 członków.
W roku 2019 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Prudniku zgłoszono 33 osoby.
Wnioski wpłynęły z następujących instytucji:
Komenda Powiatowa Policji

- 10

Sąd Rejonowy w Prudniku

- 5

Ośrodek Pomocy Społecznej - 13
Wspólnota Mieszkaniowa Prudnik - 1
członkowie rodzin - 4
W strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istnieją
nw. zespoły:
- Zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,
- Zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Na spotkania zespołu motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, wzywano
osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu oraz członków ich rodzin.
Na 133 wezwania dotyczące problematyki nadmiernego spożywania alkoholu
zgłosiło się 35 osób. W tej grupie znajdują się zarówno osoby o skłonnościach do
nadużywania alkoholu jak osoby zainteresowane sprawą ich leczenia
odwykowego (członkowie rodzin).
Na spotkanie nie przyszło 98 wezwanych.
Celem tych spotkań było motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w
Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku.
Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Prudniku Wydział III Rodzinny i
Nieletnich z 13 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób
podejrzanych o nadużywanie alkoholu.
W szkołach prowadzono kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019, w ramach
której organizowano projekt ogólnopolski i szkolne inicjatywy związane z
profilaktyką uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu. Pod auspicjami ww. kampanii dzieci wzięły udział
w konkursie literacko - plastycznym „JA ZA 20 LAT” zorganizowanym w czerwcu
2019 r.,
8 laureatów zostało wyłonionych z Gminy Prudnik. W Kapani „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” Gmina Prudnik bierze udział nieprzerwanie od 2003 r.
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W maju 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
włączyła się w udział jubileuszowego 40 Rajdu Maluchów, organizowanego przez
PTTK Prudnik, współfinansowanie wyniosło 10.000,00 zł. W ramach tych środków
był zorganizowany festyn przez Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku, który miał
za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i był skierowany głównie do
mieszkańców gminy Prudnik.
Przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udało się zorganizować dla
grupy 34 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych kolonie letnie z programem
terapeutycznym.
Z funduszy Komisji refundowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach.
Komisja współfinansuje również organizacje pozarządowe wspierając zajęcia
sportowe w klubach na terenie Gminy Prudnik.
W Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku prowadzone
były zajęcia maratonowe, które finansowała Gminna Komisja. W 8 maratonach
wzięło udział 99 osób.
W roku 2019 została przeprowadzona w szkołach (kl. 6-8 oraz klasy
ponadpodstawowe) na terenie Gminy Prudnik Diagnoza szkolnych zagrożeń
związanych z narkotykami oraz dopalaczami.
Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 14 świetlic opiekuńczo – wychowawczych
oraz jedna placówka wsparcia dziennego. Świetlice mieszczą się w:
- Domu Katolickim przy parafii Świętego Michała Archanioła w Prudniku,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1w Prudniku,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej,
- Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Wierzbcu,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku,
- Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach,
- Stowarzyszeniu „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku.
Nadzór merytoryczny nad świetlicami prowadzonymi przy placówkach
oświatowych sprawuje Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku.
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W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i gminy Prudnik
poprzez GZOiW organizowano również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe.
W 2019 roku ze środków Komisji doposażono wszystkie placówki w artykuły
papierniczo – biurowe, które zgłosiły swój wniosek oraz przedstawiły fakturę
zakupu. Ponadto te, które wystąpiły z wnioskami zostały doposażone w gry
dydaktyczne i sprzęt sportowy. Zakupiona była również prasa fachowa dla potrzeb
Komisji, natomiast wszystkie szkoły otrzymywały miesięcznik – „Remedium”.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 działa Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.
Świadczone są w nim usługi:
prowadzenie zajęć grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy i
ofiar przemocy, prowadzone przez psychologa i terapeutę,
prowadzenie porad prawnych przez radcę prawnego.
W roku 2019 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym zarejestrowano 23 osoby u
terapeuty uzależnień i udzielono 438 świadczeń, w tym m. in.:
175 konsultacji,
246 porad prawnych,
17 osób motywowano do podjęcia terapii.
Odbyły się zajęcia grupowe i zajęcia terapii indywidualnej.
Psycholog udzielił 248 osoboporad:
6 osób podjęło pracę terapeutyczną dla ofiar przemocy,
27 dzieci z trudnościami emocjonalnymi ze środowisk niewydolnych
wychowawczo uzyskało wsparcie psychologiczne.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Program został przyjęty uchwałą Nr IV/40/2018 z dnia 27 grudnia 2018r – w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
realizowano świadczenia usług konsultacyjnych dla osób zażywając narkotyki i ich
rodzin. W ramach zadania odbyło się:
18 godzin dyżuru lekarza psychiatry,
70 godzin dyżuru terapeuty uzależnień,
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70 godzin dyżuru streetwokera.
Łącznie działaniami objęto 51 osób.
Ponadto świadczono usługi -zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży
eksperymentującej z narkotykami. W ramach zadania odbyło się 175 godzin zajęć
socjoterapeutycznych. Do grupy łącznie zgłosiło się 45 osób. Głównym celem było
wytworzenie u młodzieży postaw prozdrowotnych poprzez promocję i realizację
drogi „ku zdrowiu od narkotyków”. Osoby delegowane były przez szkoły, policję
lub zgłosiły się osobiście.
Oba programy były realizowane na podstawie umowy, którą na rzecz Gminy
świadczyło Stowarzyszenie Alternatywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A.
W 2019 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wpłynęły w wysokości 546.318,98 zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 470.745,84 zł. Różnica
wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości
75.573,14 zł stanowiła podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z
profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na 2020 rok.

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, został
uchwalony uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Prudniku dnia 6 grudnia 2018 r.
Uchwalenie programu poprzedzone było konsultacjami z organizacjami
pozarządowymi, które odbyły się w dniach od 19 do 25 października 2018 r.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Celem
głównym Programu było umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a
organizacjami dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca Gminy
z organizacjami obejmowała obszary określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.
688 z późn. zm.), określone w Programie współpracy. Zadania publiczne w 2019 r.
zlecano organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem
konkursów w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Gmina Prudnik przekazała organizacjom pozarządowym dotacje celowe na
realizację zadań publicznych w zakresie następujących sfer zadań publicznych:
1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zrealizowano
następujące zadanie publiczne:
Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa
9, zrealizowało zadanie: „Organizacja imprez upowszechniających kulturę fizyczną
w Nordic Walking” – kwota dotacji: 30 000,00 zł. Termin realizacji zadania od
27.02.2019 r. do 31.07.2019 r.
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2. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Zrealizowano następujące zadania
publiczne:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich, z
siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19, zrealizowało zadanie: „Działania
popularyzujące turystykę i krajoznawstwo” – kwota dotacji: 5 835,12 zł. Termin
realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą 45-371 Opole, ul.
Armii Krajowej 10, zrealizowała zadanie: „Działania popularyzujące turystykę i
krajoznawstwo” – kwota dotacji: 6 905,71 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019
r. do 31.08.2019 r.
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą 45-371 Opole, ul.
Armii Krajowej 10, zrealizowała zadanie: „Działania popularyzujące turystykę i
krajoznawstwo poprzez organizację obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży” –
kwota dotacji: 10 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 11.07.2019 r. do 30.09.2019
r.
3. Z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, z siedzibą 48-200
Prudnik, Moszczanka 246, zrealizowało zadanie: „Wojewódzkie Obchody Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Moszczance” – kwota dotacji 4 000,00 zł. Termin
realizacji zadania: od 24.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.
4. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zrealizowano
następujące zadania publiczne:
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2, zrealizowało zadanie:
Organizacja imprezy „Prudnickie Senioralia 2019” – kwota dotacji 6 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 24.06.2019 r. do 31.07.2019 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2, zrealizowało zadanie:
Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „złotym wieku” poprzez
wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji oraz promowanie
aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w
życiu społecznym – kwota dotacji 6 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od
10.10.2019 r. do 16.12.2019 r.
Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska
3-5-7, zrealizował zadanie: Aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw.
„złotym wieku” poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i
prelekcji oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz
uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym – kwota dotacji 6 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 13.08.2019 r. do 16.12.2019 r.
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Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Związek Inwalidów
Wojennych RP Zarząd Oddziału, z siedzibą 45-057 Opole, ul. Ozimska 8,
zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” –
kwota dotacji 1 531,67 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik,
ul. Jagiellońska 26, zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji
osób starszych” – kwota dotacji 9 818,04 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019
r. do 31.08.2019 r.
Związek Sybiraków Zarząd Główny – Związek Sybiraków Koło Terenowe w
Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, pl. Wolności 4, zrealizował zadanie:
„Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” – kwota dotacji 1 104,02 zł.
Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –
Opolski Zarząd Wojewódzki ZKRPIBWP z siedzibą 45-063 Opole, ul. Kościuszki 45,
zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” –
kwota dotacji 1 113,11 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Powiatowy Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4,
zrealizował zadanie: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych” –
kwota dotacji 9 139,00 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2, zrealizowało zadanie:
Realizacja programu zwiększającego sprawność psychomotoryczną osób
starszych „Szlachetne zdrowie”, – kwota dotacji 2 000,00 zł. Termin realizacji
zadania: od 03.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Z zakresu pomocy społecznej. Zrealizowano następujące zadanie publiczne:
Caritas Diecezji Opolskiej, z siedzibą 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a, zrealizował
zadanie – „Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi,
niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”. Kwota dotacji: 25 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 11.06.2019 r. do 16.12.2019 r.
6. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zrealizowano
następujące zadania publiczne:
1) Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, z sziedzibą 45-018 Opole, ul. Krakowska 51, zrealizował zadanie:
„Mieszkańcy Prudnika i Honorowe Krwiodawstwo – razem!” – kwota dotacji
1 800,00 zł. Termin realizacji zadania: od 11.03.2019 r. do 08.06.2019 r.
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, z
siedzibą 45-301 Opole, ul. Małopolska 3/11, zrealizowało zadanie: „Profilaktyka
zdrowotna poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia” –
kwota dotacji 2 218,45 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
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3) Polski Związek Niewidomych – Okręg Opolski Koło Prudnik, z siedzibą 45-063
Opole, ul. Kościuszki 25/1, zrealizował zadanie: „Profilaktyka zdrowotna poprzez
utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia” – kwota dotacji 5 283,96
zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
7. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zrealizowano następujące zadanie publiczne:
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las”, z siedzibą 48-200
Prudnik, Niemysłowice 45, zrealizowało zadanie: „Ocalić od zapomnienia” – kwota
dotacji 1 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 04.07.2019 r. do 31.07.2019 r.
8. Z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego. Zrealizowano następujące zadania publiczne:
1) Stowarzyszenie Romów w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 1,
zrealizowało zadanie: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej” – kwota dotacji
3 072,49 zł. Termin realizacji zadania: od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
2) Stowarzyszenie „Kultury i Edukacji Romów”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul.
Królowej Jadwigi 5B/1, zrealizowało zadanie: „Działania na rzecz podtrzymania
tożsamości kulturowej i językowej Romów” – kwota dotacji 22 000,00 zł. Termin
realizacji zadania: od 14.02.2019 r. do 20.12.2019 r.
Gmina Prudnik przekazała wszystkim podmiotom dotacje w kwotach jak powyżej
wskazano, na podstawie umów, które zostały zawarte zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019
r. poz. 688 z późn. zm.).
Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
Liczba organizacji uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz
tych organizacji w 2019 roku – 18 organizacji.
Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w 2019 roku –
skonsultowano 1 projekt uchwały – Program współpracy Gminy Prudnik z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych – w 2019 roku
ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert.
Liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów na realizację zadań
publicznych – w 2019 roku złożono 16 ofert na realizację zadań publicznych w
ramach otwartych konkursów ofert.
Liczba ofert złożonych przez organizacje o realizację zadań publicznych z
pominięciem konkursu – w 2019 roku złożono 5 ofert o realizację zadań
publicznych z pominięciem konkursów.
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Liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Prudnik na
realizację zadań publicznych w 2019 roku – 18 organizacji.
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych w roku budżetowym 2019 na podstawie umów, które zostały zawarte
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – 159 821,57 zł.
Liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje objętych patronatem Burmistrza
Prudnika w 2019 roku – 14 inicjatyw.

Program ochrony powietrza w 2019r.
Program ochrony powietrza został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
"Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla
strefy opolskiej"
Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem
strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców
województwa opolskiego, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia z
uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany był poprzez wskazanie działań, które
mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem
Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020. Program ochrony
powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w
nim działania muszą być spójne z istniejącymi dokumentami strategicznymi, czyli
powinny realizować wyznaczone dotychczas cele w ujęciu regionalnym i
lokalnym. Przy wyznaczaniu celów i działań konieczne jest także uwzględnienie
uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
Gmina Prudnik zrealizowała następujący zakres działań związanych z ochroną
powietrza na swym terenie:
Działania związane z ograniczeniem emisji liniowej:
Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich o długości: 0,945
km, wraz ze ścieżką rowerową: 0,369 km, koszt: 5 165 613,03 zł (w tym 2 348 070 zł
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych),
Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej - ul. Azaliowa, długość 0,530 km,
koszt: 1 160 226,54 zł (w tym: 695 860,17 zł z Funduszu Dróg Samorządowych),
Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Kalinowa, długość: 0,075 km,
koszt: 180 459,60 zł (w tym: 108 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych),
Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Jaśminowa, długość: 0,123
km, koszt: 320 645,23 zł (w tym: 192 111,38 zł z Funduszu Dróg Samorządowych),
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Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Dębowa, długość: 0,400 km,
koszt: 947 559,60 zł (w tym: 568 260 zł z Funduszu Dróg Samorządowych),
Budowa drogi o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej – ul. Przemysłowa,
długość: 0,513 km, koszt: 1 630 912,89 zł (w tym 867 424,61 zł ze Środków
Regionalnego Rozwoju Operacyjnego Województwa Opolskiego),
Zakup i montaż stojaków rowerowych (12 szt.), koszt: 1107 zł (środki własne Gminy
Prudnik)
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Prudniku:
ocieplenie ścian we Wspólnotach Mieszkaniowych - WM Kolejowa 28, WM
Królowej Jadwigi 12, WM Królowej Jadwigi 14, WM Grunwaldzka 3-5-7, WM
Grunwaldzka 9-11-13, WM Damrota 9, WM Dąbrowskiego 3, WM Jagiellońska 1, WM
Rynek 6-7, Ratuszowa 1, powierzchnia 5964,05 m2, koszt: 914 024 zł,
wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości - WM Królowej
Jadwigi 29-31, WM Królowej Jadwigi 16, WM Grunwaldzka 106, WM Traugutta 3,
WM Kościuszki 2, WM Traugutta 19, WM Kochanowskiego 9, WM Kołłątaja 5, WM
Królowej Jadwigi 12, WM Kościuszki 72-72A, WM Jagiellońska 1, WM Królowej
Jadwigi 14, WM Szkolna 15-1, powierzchnia 6755,24 m2, koszt: 50 100,12 zł,
c. wymiana stolarki drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości (drzwi
wejściowe front i tył) - WM Królowej Jadwigi 29-31, WM Tuwima 2, WM Traugutta
22, WM Piastowska 50, WM Kościuszki 2, WM Traugutta 27, WM Kochanowskiego
10, WM Traugutta 25, WM Rynek 6-7, Ratuszowa 1, WM Traugutta 3, WM Szkolna
15-17, powierzchnia 7238,21m2, koszt: 78 765,9 zł.
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
wymiana pieców kaflowych na ogrzewanie centralne gazowe (likwidacja 22
pieców), wymiana kotłów co węglowych na kotły dwufunkcyjne gazowe
(likwidacja 6 kotłów co), wymiana pieców węglowych na ogrzewanie elektryczne
(likwidacja 15 pieców), wymian kotłów węglowych na kotły ze sterowanym
procesem spalania i automatycznym dozownikiem paliwa stałego (eko-groszek)
spełniające wymagania klasy 5 (likwidacja 2 kotłów) oraz wymiana pieców
węglowych na ogrzewanie z sieci miejskiej(likwidacja 2 pieców) – wymianę w/w
pieców/kotłów na terenie gminy Prudnik (miasto) sfinansowano ze środków
własnych mieszkańców (brak danych) oraz środków ZUK ( w wysokości 80 833,40
zł),
b. termomodernizacja ścian zewnętrznych – teren gminy Prudnik (miasto) –
powierzchnia 1 159,27 m2 –łącznie środki poniesione na inwestycję 93 200 zł (środki
własne ZUK),
c. wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – teren gminy Prudnik (miasto)
– powierzchnia 1 291,34 m2 - łącznie środki poniesione na inwestycję 42 787,41 zł
(środki własne ZUK).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy
Prudnik
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- wymiana pieca na piec 5 klasy i termomodernizacja (powierzchnia 269,2 m2), ul,
Prężyńska 30 - łącznie środki poniesione na inwestycję 590 574,56 (Wkład własny +
WFOŚiGW).
Działania dodatkowe:
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Prudnik: miasto: 16 szt. drzew i 88
szt. krzewów; wioski: 3 szt. drzew, koszt: 37 451,91 zł środki własne Gminy Prudnik +
koszty ZSP w Moszczance,
Wdrożenie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej - w ramach
kampanii „Niska emisja – wysoka świadomość” pracownicy UM Prudnik
przeprowadzili 24 tematyczne prelekcje dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z terenu gminy Prudnik,
Kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania
odpadów
w kotłach i piecach – 47 kontroli przeprowadzonych przez
Straż Miejską,
Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych – 20 kontroli
przeprowadzonych przez Straż Miejską.

Program dotacji celowych na zmianę systemów grzewczych na ekologiczne
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza
poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (Dz. Urz.
Woj. Op. z 2017 r. poz. 1402 z późn. zm.), Gmina Prudnik w roku 2019 udzieliła
dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na zmianie systemów
grzewczych na systemy ekologiczne, której efektem jest poprawa stanu powietrza
atmosferycznego.
Dotacja celowa przysługuje osobom fizycznym będącymi właścicielami,
współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi bądź będącymi właścicielami,
współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
Do dotacji kwalifikowane były następujące inwestycje:
- podłączenie wnioskowanej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych źródeł ogrzewania na paliwa:
ekogroszek, pellet, biomasę, gaz, olej opałowy, prąd elektryczny w tym pompy
ciepła – zastępujących kotły węglowe stanowiące podstawowe źródło ogrzewania.
Dotacja celowa przyznana została na podstawie wniosków złożonych do
Burmistrza Prudnika przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, tj. przed
zakupem i montażem źródła ciepła. Wysokość dofinansowania w formie
refundacji poniesionych kosztów wynosiła 2 000,00 zł.
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W terminie od dnia 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. do Burmistrza Prudnika złożono 63
wnioski (w tym 3 dot. przyłącza do ZEC dla Wspólnot Mieszkaniowych, ul. Szkolna
7 – jedna inwestycja). Podpisano 50 umów dotacji.
Na 43 inwestycje wykonane w roku 2019, którym przyznano dotację w łącznej
kwocie 85 199,34 zł.:
- 35 wniosków dot. wymiany ogrzewania na kocioł gazowy, w tym: 34 - Prudnik, 1 –
Łąka Prudnicka;
- 2 wnioski dot. wymiany ogrzewania na kocioł na pellet (Rudziczka);
- 3 wnioski dot. wymiany ogrzewania na kocioł na ekogroszek, w tym 2 - Prudnik, 1
– Niemysłowice;
- 2 wnioski dot. wymiany ogrzewania na kocioł/piec elektryczny (Prudnik);
- 1 wniosek dot. wymiany ogrzewania na wykonanie instalacji wewnętrznej i
przyłączenie jej do części wspólnych (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej).
Ponadto wniosek złożony na przyłącz Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Szkolna 7 do
miejskiej sieci ciepłowniczej, zostanie rozliczony w roku 2020 (tj. rok po wykonaniu
inwestycji).
Reasumując w 2019 roku w ramach programu nastąpiła:
- wymiana starego ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne – na terenie gminy
Prudnik (miasto + wieś) zlikwidowano 81 pieców/ kotłów na paliwo stałe – łącznie
koszty poniesione na realizację zadania: 423 768,47 zł, w tym kwota 85 199,34 zł
stanowi dotację Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z
ochroną powietrza,
- wymiana pieca c.o. w budynku WDK i Przedszkola w Mieszkowicach na
urządzenie na paliwo stałe węglowe - klasa 5 lub ekoprojekt - środki własne Gminy
Prudnik: 24 998,51zł.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prudnik na lata
2019-2026 przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr IX/144/2019 z 29
kwietnia 2019 roku. Strategia określa aktualną sytuację w Gminie Prudnik w
obszarach decydujących o obecnym i perspektywicznym położeniu mieszkańców
oraz diagnozuje zjawiska zachodzące w naszym społeczeństwie, a także
tendencje, jakie będą występowały w określonym przedziale czasowym.
Najistotniejszym celem, jaki wytyczono do realizacji w ramach strategii w 2019
roku było przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy
Prudnik.
Integralną częścią Strategii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania
narkomanii uchwalany corocznie przesz Radę Miejską w Prudniku, odrębną
uchwałą.
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem, Gminy Prudnik
na lata 2019 – 2024, przyjęty został przez Radę Miejską w Prudniku uchwałą Nr
IV/32/2018. Dla właściwego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
i zapewnienia racjonalnego gospodarowania tym zasobem podjęte zostały
następujące działania:
- uchwałą Nr XVI/261/2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik oraz trybu zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik określono
nowy sposób przyznawania lokali uwzględniający sytuację życiową i ekonomiczną
osób ubiegających się o przydział lokalu. W roku 2019 przydzielono 58 mieszkań.
- poprzez program likwidacji niskiej emisji wsparto mieszkańców w zmianie
sposobu ogrzewania piecowego na ekologiczne gazowe lub podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej,
- podjęto działania zmierzające do zmniejszania liczby wspólnot mieszkaniowych
z niskim udziałem Gminy poprzez sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr
X/171/2019 z dnia 30 maja 2019 r w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik”. W ramach planu w 2019r.
zrealizowano:
Gmina Prudnik:
Zadanie 2.2.1. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję
niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik.
Zadanie 3.1.4 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku –
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku
(dokumentacja 2019 rok - realizacja w roku 2020)
Zadanie 3.1.5. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze
zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu
kultury w Łące Prudnickiej. (realizacja wieloletnia – zakończenie w 2020 roku)
Zadanie 3.1.5. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w
Prudniku
(zrealizowana: wymiana centralnego ogrzewania, wymiana instalacji
elektrycznych wraz z montażem energooszczędnych ledowych lamp, ocieplenie
ścian budynku w latach następnych)
Zadanie 4.3.1. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór
Opawskich i Bramy Morawskiej (między innymi ścieżki piesze i pieszo- rowerowe)
Zadanie 4.2.1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku Centrum przesiadkowe przy ul. Kościuszki (dokumentacja, realizacja w latach
przyszłych)
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Zadanie 7.1.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik
Przebudowa oświetlenia na terenie byłych koszar
Zadania ZEC Prudnik
Zadania wpisane w plan gospodarki niskoemisyjnej:
Zadanie 2.1.3. Modernizacja sieci cieplnych na terenie miasta Prudnik
Zadanie 2.1.2. Modernizacja węzłów cieplnych na terenie miasta Prudnika
Zadanie 2.1.3. Modernizacja instalacji odbiorczej niskoparametrowej na terenie
miasta Prudnika
W ramach w/w zadań ZEC Prudnik wykonał w 2019 roku:
LP.

NAZWA ZADANIA

PLANOWANA
WARTOŚĆ
NETTO

WYKONANA
WARTOŚĆ
NETTO

1

Przebudowa przyłącza 2xDN100 o długości 90
m w zakładzie produkcyjnym Steinpol Central
Services Sp. z o.o. przy ul. Meblarskiej 1 w
Prudniku

110 426,82 zł

2

Przebudowa sieci cieplnej magistralnej
wysokoparametrowej 2xDN100/80/40 o
długości 250 m od węzła cieplnego przy ul.
Kościuszki 12 do węzła cieplnego przy ul.
Kołłątaja 7 w Prudniku

575 947,76 zł 447 596,02 zł

3

Budowa sieci cieplnej preizolowanej
wysokoparametrowej 2xDN80 wraz z
przyłączem o łącznej długości 78,9 m i węzła
207 994,34
cieplnego o łącznej mocy Q=170 kW przy ul.
zł
Szkolnej 5 oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej
przy ul. Szkolnej 7 w Prudniku

150 809,85 zł

4

Budowa przyłącza 2xDN40 o długości 6 m i
węzła cieplnego o łącznej mocy Q=150 kW przy
ul. Plac Wolności 7 w Prudniku

44 524,32 zł

5

Rozbudowa sieci telemetrycznej od komory K-2
przy ul. Zielonej do sieci cieplnej przy ul.
Prężyńskiej w Prudniku

6

Modernizacja węzła cieplnego o mocy Q=80 kW
w budynku Prudnickiego Centrum
30 000,00 zł
Medycznego S.A. przy ul. Piastowskiej 69 w
Prudniku

90 000,00
zł

- zł

1 014 368,92 zł

127 637,33 zł

23 487,43 zł

9 812,83 zł

803 867,78 zł
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Strategia Rozwoju Gminy przyjęta została uchwałą NR LIII /848 /2010 RADY
MIEJSKIEJ W Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu
gospodarczego pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010-2020”
W 2019 roku realizacja Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010-2020
przebiegała na bieżąco. Na podstawie celów i kierunków rozwoju, zgodnie z nią
opracowywano dokumenty planistyczne i pozostałe dokumenty perspektywiczne.

- Program pomocy de minimis na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie gminy Prudnik
W 2019 roku nie udzielono zwolnień z tyt. podatku od nieruchomości na
podstawie Programu – brak wniosków.
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WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY
PRUDNIK

Wydatki budżetowe Gminy Prudnik w latach 2014-2019 w podziale na wydatki
bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
kształtowały się następująco:

Wyszczególnieni
e

2014

2015

72 665
850,64

74 380
115,95

85 939
922,56

94 512
785,56

100 205
278,97

113 261
279,11

Wydatki
inwestycyjne
(majątkowe)

4 360
039,47

6 948
405,00

9 297
102,88

7 502
700,75

23 249
617,75

20 591
027,38

Ogółem wydatki
budżetu

77 025
890,11

81 328
520,95

95 237
025,44

102 015
486,31

123 454
896,72

Wydatki bieżące
budżetu

2016

2017

2018

2019

133 852
306,49

Liczba
mieszkańców

27 108

26 793

26 566

26 277

26 018

25 675

Wskaźnik
wydatków
bieżących per
capita

2 681

2 776

3 235

3 597

3 851

4 411

Wskaźnik
wydatków
inwestycyjnych
per capita

161

259

350

285

894

802

Wskaźnik
wydatków ogółem
per capita

2 841

3 035

3 585

3 882

4 745

5 213

Wskaźnik (%)
wydatków
inwestycyjnych

5,66

9,34

9,76

7,35

18,83

15,38

94,34

90,66

90,24

92,65

81,17

84,62

Wskaźnik (%)
wydatków
bieżących
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W 2019r. wydatki inwestycyjne Gminy Prudnik wyniosły 20.591.027 zł. To drugi wynik
w analizowanym okresie. Wydatki te są istotnym aspektem w funkcjonowaniu
gmin, świadczącym o wysokości nakładów na realizację inwestycji i przyjętych
priorytetach w działalności gminy. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem w Gminie Prudnik wynosi 15,38%

Zadania rzeczowe - inwestycje zrealizowane w 2019 roku:
Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i
przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic
państwa. Koszt zadania: 1 630 912,89 zł.
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Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Zawarto Umowę partnerską oraz
Porozumienie z Powiatem Prudnickim i Gminą Nysa w dniu 27.07.2017 r. na
wspólne pokrycie kosztów opracowania wniosku z załącznikami oraz studium
wykonalności dla zadania w ramach RPO WO na lata 2018-2020. W ramach zadania
wykonano:
- drogę o łącznej długość L= 513,00 m (od km 0+503 do km 1+016), szerokość pasa
ruchu: 7,00 m, szerokość chodnika: 2,00 m, sieć kanalizacji deszczowej fi 300, fi 400
L= 508,00 m, od studni D10a do studni D19 wraz z 18 obustronnie usytuowanymi
wpustami ulicznymi, kanalizację teletechniczną o łącznej długości 826,50 m wraz z
5 studniami SK2, sieć oświetlenia ulicznego o łącznej długości 560,00 m wraz z 20
latarniami ulicznymi. Zadanie współfinansowane w kwocie 867.424,61 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
Koszt zadania: 5 165 613,03 zł.
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W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej od ul.
Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich wraz z przebudową skrzyżowania
drogi krajowej DK40 z drogą gminną przy ul. Powstańców Śląskich oraz z
infrastrukturą techniczną.
Łączna długość drogi L – 945,09 m., szerokość jezdni - 6,0m,
Łączna długość chodnika - 1001,0 m, szerokość chodnika - 2,0m;
Długość ścieżki pieszo-rowerowej - 100,00 m., szerokość - 3,0m.,
Długość ścieżki rowerowej - 269,00 m, szerokość - 2,0m,
Ze względu na przedłużające się procedury rozliczenia z TAURON na mocy
porozumienia pomiędzy Gminą Prudnik a TAURON Dystrybucja Sp. Akcyjna nr
TD/008/OME/K/PR/57/2019 z dnia 05.06.2019r., kwota 19.188,00 zł zostanie
zapłacona w 2020 roku po wykonaniu rozliczenia z TAURON. Zadanie
współfinansowane w kwocie 2.348.070,00 zł ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.

Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa
Koszt zadania: 2 608 890,97 zł
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ul. Azaliowa - w dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi i kanalizacji
deszczowej ul. Azaliowej i części ul. Akacjowej w Prudniku na kwotę 1.159.766,94zł.
Poniesiono wydatki na tablicę informacyjną w kwocie 459,60zł. W ramach zadania
wykonano nawierzchnie chodników oraz jezdni wraz z wykonaniem podbudowy
tłuczniem kamiennym z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Jezdnia
została wykonana o nawierzchni z kostki betonowej długości 530,10m o szerokości
6,00m z chodnikami obustronnymi z kostki betonowej o szerokości 2,25 m. Zadanie
współfinansowane
w
kwocie
695.860,17zł
środkami
Funduszu
Dróg
Samorządowych.

ul. Kalinowa - w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi i kanalizacji
deszczowej ul. Kalinowej na kwotę 180.000,00zł. Poniesiono wydatki na tablicę
informacyjną w kwocie 459,60zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie
chodników oraz jezdni wraz z wykonaniem podbudowy tłuczniem kamiennym z
odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Jezdnia została wykonana o
nawierzchni z kostki betonowej długości 75,5m o szerokości 6,0m z chodnikami
obustronnymi z kostki betonowej o szerokości 2,25m. Zadanie współfinansowane
w kwocie 108.000,00zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
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ul. Jaśminowa - w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi i
kanalizacji deszczowej ul. Jaśminowej na kwotę 320.185,63zł. Poniesiono wydatki na
tablicę informacyjną w kwocie 459,60zł. W ramach zadania wykonano
nawierzchnie chodników oraz jezdni wraz z wykonaniem podbudowy tłuczniem
kamiennym z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Jezdnia została
wykonana o nawierzchni z kostki betonowej długości 123,00 m o szerokości 6,00 m
z chodnikami obustronnymi z kostki betonowej o szerokości 2,25 m. Zadanie
współfinansowane w kwocie 192.111,38zł ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.

ul. Dębowa - w dniu 08.07.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi i kanalizacji
deszczowej ul. Dębowej na kwotę 947.100,00zł. Poniesiono wydatki na tablicę
informacyjną w kwocie 459,60zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie
chodników oraz jezdni wraz z wykonaniem podbudowy tłuczniem kamiennym z
odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Jezdnia została wykonana o
nawierzchni z kostki betonowej długości 400,00 m o szerokości 6,00 m z
chodnikami obustronnymi z kostki betonowej o szerokości 2, 25 m. Zadanie
współfinansowane w kwocie 568.260,00zł ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
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Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul.
Dąbrowskiego)
Koszt zadania: 224 135,49 zł

Zlecono mapę do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji na budowę
punktu czerpalnego. Roboty budowlane obejmowały wykonanie:
- drogi dojazdowej do parkingu o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych i
kostki betonowej – 366,00 m2,
- chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdem - 87,3 m2,
- nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych i kostki betonowej - 1.715,0
m2,
-ogrodzenie z siatki wraz z prefabrykowanym murkiem oporowym - 45,0 m,
- punkt czerpalny wody,
- urządzenie terenów zielonych – nasadzenie drzew – 13 szt.,
- utwardzenie placu kamieniem - 261,2 m2
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„Zakup i montaż elementów fotoluminescencyjnych na drodze wewnętrznej do
sanktuarium przy ul. Poniatowskiego” Koszt zadania: 78 215,45 zł.

Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar
Koszt zadania: 244 677,00 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018 roku.
Zadanie polegało na demontażu starego oświetlenia ulicznego i budowie nowego
oświetlenia.
Zestawienie podstawowych materiałów:
- Żerdź strunobetonowa wirowana – 52 szt.
- Kabel ziemny NA2XY-J - 186 m
- Przewód napowietrzny AsXSn - 1686 m
- Oprawy oświetleniowe 55 szt., Wysięgniki - 52 szt.
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Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik
Koszt zadania: 233 199,99 zł.
Wewnętrzna instalacja oświetleniowa płyty boiska w Moszczance
Koszt zadania: 16 800,00 zł.
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Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 -2019. Na podstawie wykonanej
dokumentacji w 2018r. wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w
miejscowości Moszczanka, Niemysłowice oraz w Prudniku obejmujące: odnogę ul.
Kolejowej, odnogę ul. Nyskiej w kierunku starej cegielni, ul. Chrobrego, droga
prowadząca do PCPR. Wykonano również jako odrębne zadanie wewnętrzną
instalację oświetleniową płyty boiska w Moszczance za kwotę 16
800,00.Zamontowano trzy słupy oświetleniowe z oprawami wraz z instalacją
kablową. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie
12.000,00zł

Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach
Koszt zadania: 136 770,00 zł.
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W ramach zadania wykonano przebudowę rowu wzdłuż drogi gminnej w
Czyżowicach polegającej na częściowym jego zarurowaniu rurami betonowymi o
średnicy 500 mm, czyszczeniu rowu oraz wykonaniu przepustu drogowego. Etap II
- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu wzdłuż drogi
gminnej i powiatowej w Czyżowicach na kwotę 15.000,00zł. Ze względu na
wydłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia wodno-prawnego od P.G.W.
Wody Polskie w Opolu zakończenie wykonania dokumentacji będzie w 2020r. W
związku z powyższym kwotę 15.000,00zł ujęto w wykazie wydatków
niewygasających
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Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i
historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.
Koszt zadania: 2 613 730,62 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.
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1.Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku
Zakres prac na terenie Parku obejmował: nowe oświetlenie alejek parkowych na
odcinku - 750,00 m, modernizację istniejącego oświetlenia, utwardzenie placu przy
altanie muzycznej – nawierzchnia mineralna - 163,45m2, wykonanie dwóch pochylni
dla osób niepełnosprawnych, ławki parkowe z oparciem bocznym - 9 szt., ławki
betonowe dwupoziomowe - 3 szt., nasadzenia niskiej roślinności, tablice
regulaminowe - 5 szt., tablice informacyjne - 5 szt., oznakowanie drzew elitarnych,
kosze na odchody zwierzęce - 12 szt., chodnik z kostki betonowej: dojście do
urządzeń siłowych - 77,80 m2, remont cząstkowy wybranych alejek parkowych.
Doposażenie siłowni zewnętrznej w n/w elementy: urządzenie wielofunkcyjne
trzystanowiskowe dla osób niepełnosprawnych, wyciąg górny plus rower ręczny
dla
osób
niepełnosprawnych,
drabinka
(prostownik),
urządzenie wielofunkcyjne trzystanowiskowe - wahadło + biegacz + twister 3w1,
jeździec wolnostojący.
Budynek altany – Punkt informacji turystycznej remont budynku altany wraz z
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi. Elementy małej architektury
na placu zabaw w parku.
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(c.d.) - łamacz światła - konstrukcja drewniana sztywno zamocowana w
fundamencie o wym.: długość 670 cm x szerokość 250 cm x wysokość 340 cm - 2
kpl. konstrukcja osłonowa przy WC - konstrukcja drewniana sztywno zamocowana
w fundamencie o wym.: długość - 639 cm, wysokość - 357 cm, bulodrom – tor do
gry w bule- 2 pola, tablica informacyjna - zasady gry w bule.
2. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim
- remont budynku kortów tenisowych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
elektrycznymi, wentylacja mechaniczna.
- wymiana ogrodzenia (ogrodzenie panelowe), wykonanie piłkochwytów,
- wymiana oświetlenia kortów,
- krzesła sędziowskie - 2 szt.

153

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1
Koszt zadania: 744 494,86 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej - umowa nr
I.VII.7011.1.2019 z dn. 05.03.2019 r. na kwotę 27.060,00zł. Ponadto wykonano roboty
budowlane, które obejmowały: - wymianę instalacji c.o. (wraz z wymianą
grzejników, montażem zaworów termostatycznych); - wymianę instalacji
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elektrycznych (wraz z montażem osprzętu i opraw oświetleniowych
energooszczędnych typu LED); - wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji
oddymiania, wykonanie na drogach ewakuacyjnych oświetlenia ewakuacyjnego; wydzielenie klatki schodowej zgodnie z przepisami p.poż., w tym montaż
przegród, drzwi ognioodpornych, klapy oddymiającej; - wykonanie gładzi i
malowanie pomieszczeń; - wykonanie brakujących kanałów wentylacji
grawitacyjnej;- montaż osłon na grzejniki. Termin realizacji w/w zadania
przypadający na 20.12.2019r. oraz okres świąteczny nie pozwolił na zakończenie
czynności odbiorowych i dokonania zapłaty w roku bieżącym. Kwotę 327.250,63zł
ujęto w wykazie wydatków niewygasających, jej płatność nastąpi w 2020 r.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w
Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku. Koszt zadania: 437
167,30 zł.
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W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową z dnia
05.03.2019 r. na kwotę 4.797,00zł oraz roboty budowlane, które obejmowały:
1. wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.w.u. w budynku
przedszkola;
2. przebudowę i aranżację łazienek i toalet w tym:
- wykonanie ścianek działowych sanitariatów z HPL,
- wykonanie okładzin ściennych oraz wykładzin podłogowych z płytek
ceramicznych,
- wymianę armatury i przyborów sanitarnych,
- dostawę i montaż akcesoriów do toalet ( luster, wieszaków na ręczniki, półeczek,
koszy na śmieci, podajników na: mydło, papier toaletowy i ręczniki);
3. wymianę okładzin ściennych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego;
4. wykonanie posadzek z wykładziny PCV oraz z płytek ceramicznych w obiekcie.
Termin realizacji w/w zadania przypadający na 20.12.2019r. oraz okres świąteczny
nie pozwolił na zakończenie czynności odbiorowych i dokonania zapłaty w 2019
roku. Kwotę 233.383,04zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, jej płatność
nastąpi w 2020 r.
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Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci
niepełnosprawnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku przy ul.
Szkolnej. Koszt zadania: 447 447,80 zł.

157

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową z dnia
25.03.2019 r. na kwotę 7.500,00zł oraz roboty budowlane, które obejmowały:
1. wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
2. przebudowę i aranżację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek i toalet)
w tym:
wykonanie instalacji: wod.- kan., c.o. wraz z grzejnikami, elektrycznej wraz z
wymianą opraw oświetleniowych,
wykonanie wentylacji mechanicznej – montaż wentylatorów dachowych – 2 szt.;
wykonanie ścianek działowych oraz kabin HPL; wykonanie sufitów
podwieszonych g-k; montaż drzwi; malowanie ścian i sufitów;
wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, montaż
armatury i przyborów sanitarnych, montaż bojlerów elektrycznych, montaż
suszarek elektrycznych, montaż akcesoriów do toalet tj. uchwytów dla osób
niepełnosprawnych, luster, śmietników, podajników na mydło i papier.

Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w
Prudniku przy ul. Szkolnej
Koszt zadania: 59 000,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z
kamienia łamanego na pow. 720,38 m2 wraz z krawężnikami - 100,10 m2, obrzeża
betonowe -32,20 m2
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Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance.
Kwota zadania: 23 396,80

W ramach zadań wykonano:
- huśtawkę metalową potrójną, karuzelę krzyżową, tablicę edukacyjną, ławki.
Zamontowano 2 szt. koszy na odpady. Zadanie współfinansowane ze środków
Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego.
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Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w
Prudniku (PP nr 7)
Kwota zadania: 156 600,03 zł.
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W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych –1.000,00zł oraz
dokumentację techniczną -2.400,00zł. Plac zabaw wyposażono w:
1. Urządzenia zabawowe, tj. zestaw metalowy „Sklepik”, zestaw metalowy „Sumba”,
zestaw metalowy z mostkiem, huśtawka wagowa – sprężynowa, sprężynowiec
„Motor”, sprężynowiec „Autko”, zjeżdżalnia „Dino”, lokomotywa z 2 wagonami,
samochodzik, sprężynowiec „Delfin podwójny”, piaskownica drewniana;
2. Nawierzchnia z płyt gumowych SBR – 104,50 m2;
3. Nawierzchnia z żwirku – 240,00 m2.

Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą
sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w
Łące Prudnickiej. Kwota zadania: 2 818 938,67 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020.
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W 2019 r. wykonano n/w zakres robót:
1) Zagospodarowanie terenu: korytowanie, przyłącza wod.-kan., elektryczne, drenaż,
podbudowa
tłuczniowa,
2) Istniejąca hala sportowa: zerwanie starego i wykonanie nowego pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem, skucie tynków i posadzek, przemurowania,
wykonanie nowych tynków, podcinki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
wykonano docieplenia budynku oraz elewację zewnętrzną,
3) Cześć dobudowywana: wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian
fundamentowych, ścian parteru, stropu nad parterem, ściany poddasza,
stropodach
z
dociepleniem
i
instalacją
odgromową.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne: wykonano instalacje: wod.-kan., elektryczne,
CO,
niskoprądowe.
Wykonano tynki wewnętrzne, warstwy izolacyjne i posadzkowe, zamontowano
stolarkę
zewnętrzną
drzwiową.
Kwota 1.145.254,69zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, gdyż Wykonawca
robót nie wywiązał się z zakresu robót objętych harmonogramem na 2019 rok.
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Przebudowa budynku OSP w Wierzbcu
Koszt zadania: 59 847,37

W ramach zadania zamontowano
nową
bramę
garażową,
zainstalowano
wyciąg
spalin,
rozebrano ściankę powiększając
powierzchnię garażu, wymieniono
drzwi zewnętrzne oraz okno w
garażu,
część
posadzki
pomieszczenia
wypłytkowano,
garaż odmalowano. Wykonano
ogrodzenie zbiornika szamba poza
budynkiem remizy.

Przebudowa budynku remizy OPS Moszczanka
Koszt zadania: 51 412,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową posadzkę w garażu, ankrowano pęknięte
ściany, wymieniono bramę garażową na wyższą, obniżono kostkę na wjeździe do
garażu i wzmocniono próg wjazdowy do garażu

163

Wymiana 4 szt. kamer monitoringu miejskiego w miejsce trzech istniejących ul.
Piastowska -Klasztorna, Pl. Szarych Szeregów i Park Miejski Orlik wraz z
macierzami dyskowymi w centrum monitoringu KPP
Koszt zadania: 30 057,00 zł.

Zgodnie z umową nr GCR.III.272.7.2019 z dnia 22.07.2019r. firma dostarczy 4 szt.
kamer cyfrowych monitoringu i wykonała prace polegające na ich zamontowaniu
wraz z infrastrukturą i zaprogramowaniem: ul. Piastowska-Klasztorna -1 kamera,
Pl. Szarych Szeregów -1 kamera, Park Miejski ORLIK -2 kamery.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka
Kwota zadania: 76 649,15zł.
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Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo–
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. W ramach zadania
zamontowano: Urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu: drabinka
pionowa, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, Sternik 3, Biegacz, Wahadło,
Twister, Wiosła, Wyciskanie siedząc, Steper, Prostownik pleców, Ławkę
uniwersalną. Urządzenia zamontowane na pylonie - 2 w 1. Ławki z oparciem - 4 szt.,
Stół betonowy do gry w szachy - chińczyk z ławkami z oparciem. Gra „kółko i
krzyżyk”. Gra zręcznościowa UFO. 6. Tablica regulaminowa. Zadanie
współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.054,50zł oraz
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.000,00zł.

Budowa tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy
Kwota zadania: 117 403,80 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na kwotę 4.920,00zł oraz
budowę tarasu rekreacyjnego dla uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Prudniku wraz z utwardzeniem dojść. Wiata rekreacyjna
zlokalizowana została na działce nr 374/189 przy ul. Parkowej 6. Całość w
konstrukcji drewnianej, dach sześciospadowy, kryty gontem papowym. Zadanie
realizowano z dotacji Wojewody Opolskiego na finansowanie realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i
rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w wysokości 100.000,00zł, zgodnie z umową nr
ŚDS/3/2019 z dnia 11.07.2019r.
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Zakup garażu blaszanego wraz z podmurówką - Sołectwo Niemysłowie
Kwota zadania: 19 155,00 zł.

Przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach posadowiono prefabrykowany
budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i poszyciu z blachy o pow. zabudowy
24,0 m² (4,0 m x 6,0 m) wraz z betonową płytą fundamentową.

Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku,
Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku. Kwota zadania: 178 573,00 zł.
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Zadanie zrealizowano. Gmina posiada umowę partnerską na rzecz przygotowania i
realizacji projektu w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie
udostępniające podatnikom konta podatkowe oraz możliwość płatności
elektronicznych, zakupiono oprogramowanie systemu informacji przestrzennej
Gminy Prudnik oraz dwa zestawy komputerowe. Przeprowadzono szkolenia dla
pracowników

DOKUMENTACJE TECHNICZNE WYKONANE W 2019 ROKU
(planowana realizacja rok 2020)

Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku
Wykonano projekt przebudowy i remontu ulicy Legionów w Prudniku w zakresie
wykonania:
- nowej nawierzchni jezdni,
- ciągu pieszo - rowerowego,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- wjazdów do posesji,
- przebudowę skrzyżowań z ulicą Dąbrowskiego, Grunwaldzką oraz z drogami
wewnętrznymi. Koszt dokumentacji 31 918,50 zł.
Przebudowa drogi ul. Grottgera
W dniu 03.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
przedmiotowego zadania. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map
do celów projektowych zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
Płatność nastąpi w 2020 roku. Koszt dokumentacji 17 700 zł.
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Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w
Prudniku
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Wykonano studium wykonalności
przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem do wspólnie przygotowywanego
projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Subregionu Południowego - Etap II". Wykonano dokumentację projektowo –
kosztorysowej wymiany stolarki okiennej i remontu stolarki drzwiowej oraz
wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów, rynien, obróbek
blacharskich i wymianę instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego w
Prudniku. Dokonano zapłaty za wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej 40,00zł, wykonanie kserokopii wieloformatowych UM -64,50zł, za studium
wykonalności -8.610,00zł oraz za dokumentację projektową -35.301,00zł. Gmina
posiada podpisaną umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
łączną kwotę dofinansowania nie większą niż 419.225,83zł.
Koszt dokumentacji :44 015,50 zł.
Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul.
Szkolnej 12 w Prudniku
W dniu 15.11.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na
kwotę 16.420,50zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do
celów projektowych i brakiem możliwości wykonania dokumentacji, zadanie ujęto
w wykazie wydatków niewygasających. Płatność kwoty 16.420,50zł nastąpi w 2020
r.
Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
pomieszczenia gospodarczego z tarasem

w

Szybowicach

o

budynek

Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę WDK polegającej na:
1) rozbudowie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o pomieszczenie
gospodarcze o powierzchni ok. 25m2 wraz z tarasem wykonanym na jego
powierzchni dachu;
2) wykonaniu przeszklenia elewacji tarasu od strony frontowej budynku (drogi
powiatowej) wraz z wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej i
centralnego ogrzewania;
3) przebudowie budynku WDK w zakresie likwidacji konstrukcyjnego słupa
wewnątrz sali głównej i zastąpienie go podciągiem stalowym.
Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Koszt dokumentacji 830
0zł.
Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki
Wykonano studium wykonalności. Złożono aplikacje na dofinansowanie zadania.
Koszt dokumentacji: 12 340zł.
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WYKONANIE UCHWAŁ RADY
MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 2019 R.

TABELE NA KOLEJEJ STRONIE.
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WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 2019r.

Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Numer
uchwały
RM

1.

31.01.2019

V/51/2019

2.

31.01.2019

V/52/2019

3.

31.01.2019

V/53/2019

4.

31.01.2019

V/54/2019

5.

31.01.2019

6.

31.01.2019

Treść Uchwały

Data
przyjęcia
sprawozda
nia

Realizujący uchwałę
(np. wydział UM,
jednostka
organizacyjna)

Sposób wykonania
uchwały

Uwagi

w sprawie wyboru ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2019-2022
w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała wykonana.

Wydział FinansowoBudżetowy
Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.

Wydział Mienia Gminy

V/55/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

V/56/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

Uchwała straciła moc na
podstawie uchwały nr
XIV/215/2019 z 29.08.2019
r.
Uchwała w trakcie
realizacji przeprowadzone
przetargi na zbycie
nieruchomości
zakończyły się wynikiem
negatywnym
Uchwała zmieniona
uchwałą
nr XIV/212/2019 z dn.
29.08.2019 r.

Uchwała wykonana.
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7.

31.01.2019

V/57/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

8.

31.01.2019

V/58/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

9.

31.01.2019

V/59/2019

Wydział Mienia Gminy

10.

31.01.2019

V/60/2019

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Prudnik w prawo własności tych
gruntów i wysokości stawek procentowych tych
bonifikat
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Pl.
Zamkowy 2 w Prudniku

11.

31.01.2019

V/61/2019

Referat Programów
Rozwojowych

12.

31.01.2019

V/62/2019

13.

31.01.2019

V/63/2019

w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do
złożenia wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. "Opracowanie strategii
elektromobilności Gminy Prudnik"
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Prudnik
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i
Moszczanka w gminie Prudnik

14.

31.01.2019

V/64/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Prudnika

ZUK Prudnik

Uchwała w trakcie
realizacji - w toku
procedura sprzedaży
Uchwała straciła moc na
podstawie uchwały nr
VII/75/2019 z 28.02.2019 r.
Uchwała zmieniona
uchwałą
nr VII/77/2019 z dn.
28.02.2019 r.

Uchwała jest w trakcie
realizacji, z mocą
obowiązującą z dniem
podjęcia.
Uchwała zrealizowana

ZWiK Prudnik

Uchwała w trakcie
realizacji.

Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej
Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji
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15.

31.01.2019

V/65/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

Wydz. Organizacyjny

Uchwała w trakcie
realizacji.

16.

31.01.2019

V/66/2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

Wydz. Organizacyjny

17.

31.01.2019

V/67/2019

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
Komisji Rady Miejskiej

Wydz. Organizacyjny

18.

31.01.2019

V/68/2019

Wydz. Organizacyjny

19.

31.01.2019

V/69/2019

Wydz. Organizacyjny

Uchwała wykonana.

20.

18.02.2019 VI/70/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej
Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości

Uchwała wykonana.
Rada Miejska realizowała
przyjęty plan pracy.
Uchwała wykonana.
Stałe Komisje Rady
Miejskiej realizowały
przyjęte plany pracy.
Uchwała wykonana.

Wydz. Organizacyjny

Uchwała wykonana.

21.

18.02.2019 VI/71/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka
Prudnicka

Wydz. Organizacyjny

22.

28.02.201
9

VII/72/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.
Zmieniono termin
przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady
sołeckiej.
Uchwała wykonana

23.

28.02.201
9

VII/73/2019

24.

28.02.201
9

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2019-2022
VII/74/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

Wydz. Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Zmiana inkasentów.
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25.

28.02.201
9

VII/75/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

26.

28.02.201
9

VII/76/2019

w sprawie zamiany nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

27.

28.02.201
9

VII/77/2019

28.

28.02.201
9

29.

28.02.201
9

30.

28.02.201
9

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków
udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność
Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i
wysokości stawek procentowych tych bonifikat
VII/78/2019 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad
wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w
skład gminnego zasobu nieruchomościami

Wydział Mienia Gminy

VII/79/2019

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów
związanych z ochroną środowiska poprzez
redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie
Gminy Prudnik
VII/80/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
w 2019 roku

Wydział Mienia Gminy

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała w trakcie
realizacji - w toku
procedura sprzedaży
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy zamiany
22.05.2019 r.
Uchwała w trakcie
realizacji.

Uchwała wykonana prawo miejscowe, weszła
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz.U.W.O.
Uchwała jest w trakcie
realizacji.

Uchwała zrealizowana.
Celem programu
/załącznik do uchwały/
było zapobieganie
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Prudnik oraz opieka nad
zwierzętami
bezdomnymi. W ramach
programu do schroniska
trafiło 23 psy którym
zapewniono opiekę.
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GZOiW w Prudniku

Koszt utrzymania
Schroniska w 2019 r.
wyniósł 45.982,28 zł. +
wykonanie
ambulatorium w
Schronisku na kwotę
10.606,45 zł. Zapewnienie
całodobowej opieki
weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem
zwierząt - 13.200,00 zł.,
dokarmianie kotów
wolnożyjących - 1.620,00
zł., wykonano 20
zabiegów sterylizacji
kotów na kwotę 2.340,00
zł.
Uchwała wykonana.

OSiR w Prudniku

Uchwała wykonana.

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

VII/84/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji

Wydział Organizacyjny

VIII/85/201
9

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.
Powołano 5 osobową
doraźną komisję.
Uchwała wykonana

31.

28.02.201
9

VII/81/2019

32.

28.02.201
9

VII/82/2019

33.

28.02.201
9

VII/83/2019

34.

28.02.201
9

35.

28.03.201
9

w sprawie planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Prudnik oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze
Gminy Prudnik
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego
przy ul. Podgórnej 7
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok
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36.

28.03.201
9

VIII/86/201
9

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości

Wydział Organizacyjny

37.

28.03.201
9

VIII/87/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

38.

28.03.201
9

VIII/88/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

39.

28.03.201
9

VIII/89/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

40.

28.03.201
9

VIII/90/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

41.

28.03.201
9

VIII/91/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

42.

28.03.201
9

VIII/92/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

43.

28.03.201
9

VIII/93/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

44.

28.03.201
9

VIII/94/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

45.

28.03.201
9

VIII/95/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

46.

28.03.201
9

VIII/96/201
9

Wydział Mienia Gminy

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała wykonana.
Zmiana inkasenta w
sołectwie Łąka
Prudnicka - Pan D.
Spychalski.
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Odstąpienie od
wykonania uchwały w
związku z nie zawarciem
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przez strony umowy
dzierżawy
47.

28.03.201
9

VIII/97/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

48.

28.03.201
9

VIII/98/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

49.

28.03.201
9

VIII/99/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

50.

28.03.201
9

VIII/100/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

72.

28.03.201
9

VIII/101/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

73.

28.03.201
9

VIII/102/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

74.

28.03.201
9

VIII/103/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

75.

28.03.201
9

VIII/104/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

76.

28.03.201
9

VIII/105/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

77.

28.03.201
9

VIII/106/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

Odstąpienie od
wykonania uchwały w
związku z nie zawarciem
przez strony pisemnej
umowy dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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78.

28.03.201
9

VIII/107/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

79.

28.03.201
9

VIII/108/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

80.

28.03.201
9

VIII/109/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

81.

28.03.201
9

VIII/110/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

82.

28.03.201
9

VIII/111/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

83.

28.03.201
9

VIII/112/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

84.

28.03.201
9

VIII/113/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

85.

28.03.201
9

VIII/114/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

86.

28.03.201
9

VIII/115/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

87.

28.03.201
9

VIII/116/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

88.

28.03.201
9

VIII/117/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy

177

89.

28.03.201
9

VIII/118/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

90.

28.03.201
9

VIII/119/201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

91.

28.03.201
9

VIII/120/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

92.

28.03.201
9

VIII/121/201
9

w sprawie ustalenia kierunków działania
Burmistrza Prudnika

Wydział Organizacyjny/
ZUK

93.

28.03.201
9

VIII/122/201
9

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

W trakcie realizacji

94.

28.03.201
9

VIII/123/201
9

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, określenia wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w
strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu
pobierania tych opłat
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy
parkingu przy ulicy Ogrodowej w Prudniku

Wydział Organizacyjny

95.

28.03.201
9

Wydział Organizacyjny

96.

29.04.201
9

VIII/124/201 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
9
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Prudniku
IX/125/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok

Uchwała zrealizowana.
Petycja nie
uwzględniona.
Uchwała zrealizowana.
Skarga uznana za
bezzasadną.
Uchwała wykonana.

97.

29.04.201
9

IX/126/2019

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik
długoterminowego kredytu

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

98.

29.04.201
9

IX/127/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Zmiana inkasentów w
Starostwie Powiatowym
w Prudniku.

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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99.

29.04.201
9

IX/128/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

100. 29.04.201
9

IX/129/2019

w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

101.

29.04.201
9

IX/130/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

102.

29.04.201
9

IX/131/2019

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

Wydział Mienia Gminy

103.

29.04.201
9

IX/132/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia
nieruchomości służebnością gruntową

Wydział Mienia Gminy

104. 29.04.201
9

IX/133/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

105.

IX/134/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

29.04.201
9

Uchwała w trakcie
realizacji - dokonano
podziału geodezyjnego
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
17.01.2020 r.
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
17.01.2020 r.
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy ustanowienia
służebności gruntowej
27.01.2020 r.
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy ustanowienia
służebności gruntowej
17.12.2019 r.
Uchwała w trakcie
realizacji przeprowadzone
przetargi na zbycie
nieruchomości
zakończyły się wynikiem
negatywnym
Uchwała w trakcie
realizacji przeprowadzone
przetargi na zbycie
nieruchomości
zakończyły się wynikiem
negatywnym
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106. 29.04.201
9

IX/135/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

107. 29.04.201
9

IX/136/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

108. 29.04.201
9

IX/137/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

109. 29.04.201
9

IX/138/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

110.

29.04.201
9

IX/139/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

111.

29.04.201
9

IX/140/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

112.

29.04.201
9

IX/141/2019

Referat Programów
Rozwojowych

113.

29.04.201
9

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Subregionu Południowego Etap II" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
IX/142/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po byłej jednostce
wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej

Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
22.10.2019 r.
Uchwała w trakcie
realizacji przeprowadzone
przetargi na zbycie
nieruchomości
zakończyły się wynikiem
negatywnym
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała zrealizowana.
Zawarto porozumienie i
złożono wniosek o
dofinansowanie.

Uchwała w trakcie
realizacji
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114.

29.04.201
9

IX/143/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi
Mieszkowice i części wsi Rudziczka

115.

29.04.201
9

116.

29.04.201
9

IX/144/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Prudnik na lata
2019-2026
IX/145/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 w Gminie
Prudnik

117.

29.04.201
9

IX/146/2019 w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej
Rady Seniorów oraz wyboru jej składu osobowego

118.

29.04.201
9

119.

29.04.201
9

120.

30.05.201
9

121.

30.05.201
9

122.

30.05.201
9

IX/147/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, określenia wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w
strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu
pobierania tych opłat
IX/148/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Prudnik
X/149/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Prudnik do spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Głubczycach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
X/150/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Prudnik dla Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Moszczance
X/151/2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok

Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej
Wydział
Organizacyjny/OPS
UM/OPS/ŚDS/GZOiW/ś
wietlice,
stowarzyszenia,
organizacje
Wydział Organizacyjny

Uchwała w trakcie
realizacji /wyłożenie do
publicznego wglądu/.

Uchwała w realizacji.
Przyjęto Strategię na lata
2019-2026.
Uchwała w realizacji.
Przyjęto Strategię na lata
2019-2022.
Uchwała wykonana

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

W trakcie realizacji

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Wydział Organizacyjny

W trakcie realizacji

Gminne Centrum
reagowania i Porządku
Publicznego
Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała zrealizowana.
Gmina przystąpiła do
spółki PKS w
Głubczycach sp. z o.o.
Uchwała zrealizowana

Uchwała wykonana
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123.

30.05.201
9

X/152/2019

w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji

124.

30.05.201
9

X/153/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

125.

30.05.201
9

X/154/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

126.

30.05.201
9

X/155/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

127.

30.05.201
9

X/156/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

128.

30.05.201
9

X/157/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

129.

30.05.201
9

X/158/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

130.

30.05.201
9

X/159/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

131.

30.05.201
9

X/160/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

132.

30.05.201
9

X/161/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

133.

30.05.201
9

X/162/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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134.

30.05.201
9

X/163/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

135.

30.05.201
9

X/164/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

136.

30.05.201
9

X/165/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

137.

30.05.201
9

X/166/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

138.

30.05.201
9

X/167/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

139.

30.05.201
9

X/168/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

140. 30.05.201
9

X/169/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

141.

30.05.201
9

X/170/2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

142.

30.05.201
9

X/171/2019

Wydział Inwestycji

143.

30.05.201
9

X/172/2019

144. 30.05.201
9

X/173/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy
Prudnik"
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Palcu Wolności 6 w Prudniku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej przysługujących przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Gminy Prudnik

APiRGP

Wydział Organizacyjny

Uchwała nie została
zrealizowana z powodu
śmierci wnioskodawcy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała w trakcie
realizacji.
Uchwała wykonana.
Rada Miejska wyraziła
zgodę na najem lokalu.
Uchwała wykonana. W
uchwale ustalono
miesięczną dietę za
udział w sesji - 300,00 zł i
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w posiedzeniach stałej
komisji rady - 300,00 zł
145.

30.05.201
9

X/174/2019

w sprawie wzniesienia pomnika

Wydział Organizacyjny

146. 27.06.201
9

XI/175/2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika
wotum zaufania

Wydział Organizacyjny

147. 27.06.201
9

XI/176/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Prudnik wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
XI/177/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy
Prudnik za 2018 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

149. 27.06.201
9

XI/178/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

150.

27.06.201
9

Wydział FinansowoBudżetowy

151.

27.06.201
9

XI/179/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Prudnik
na lata 2019-2022
XI/180/2019 w sprawie nabycia nieruchomości

152.

27.06.201
9

148. 27.06.201
9

XI/181/2019

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Wyrażono zgodę na
wzniesienie pomnika
Stanisława Szozdy.
Uchwała wykonana.
Rada Miejska w Prudnika
udzieliła Burmistrzowi
Prudnika wotum
zaufania po rozpatrzeniu
raportu o stanie Gminy
Prudnik za 2018 rok.
Sprawozdanie
zatwierdzone
Uchwała wykonana.
Rada Miejska w Prudnika
udzieliła absolutorium
Burmistrzowi Prudnika.
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Wydział Mienia Gminy Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
30.09.2019 r. (nabycie
nier. od Województwa
Opolskiego).
Wydział Mienia Gminy Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
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umowy sprzedaży
19.02.2020 r.
153.

27.06.201
9

XI/182/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

154.

27.06.201
9

XI/183/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

155.

27.06.201
9

XI/184/2019 uchylająca uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości zabudowanej

Wydział Mienia Gminy

156.

27.06.201
9

XI/185/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży
lokali użytkowych i jednolokalowych budynków
ich najemcom i dzierżawcom

Wydział Mienia Gminy

157.

27.06.201
9

XI/186/2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiany
nieruchomości zabudowanych

Wydział Mienia Gminy

158.

27.06.201
9

Wydział Organizacyjny

Uchwała w trakcie
realizacji.

159.

27.06.201
9

XI/187/2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społeczncyh na
temat budżetu gminy Prudnik na 2020 rok
XI/188/2019 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej
przysługującej mieszkańcom gminy Prudnik

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

XI/189/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla gminy Prudnik na
rok 2019
XI/190/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku

Wydział Spraw
Obywatelskich i
Społecznych

Uchwała zrealizowana

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Zmieniono zapis dot.
kierownictwa OPS z:

160. 27.06.201
9

161.

27.06.201
9

Uchwała w trakcie
realizacji - sporządzono
wykaz nieruchomości
przeznaczonej do
sprzedaży
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
19.02.2020 r.
Uchwała wykonana z
dniem podjęcia.
Uchwała w trakcie
realizacji. Zasady
sprzedaży obowiązywać
będą do dnia 31 sierpnia
2024 r.
Uchwała wykonana z
dniem podjęcia.
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162.

27.06.201
9

XI/191/2019

w sprawie powołania zespołu do opiniowania
kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Wydział Organizacyjny

163.

27.06.201
9

XI/192/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
członków Rady Muzeum Ziemi Prudnickiej w
Prudniku

Wydział Organizacyjny

164. 27.06.201
9

XI/193/2019

w sprawie wzniesienia pomnika

Wydział Organizacyjny

165.

27.06.201
9

XI/194/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Sołtysa wsi Łąka Prudnicka

Wydział Organizacyjny

166.

18.07.2019 XII/195/2019 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą
Prudnik a Powiatem Prudnickim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
18.07.2019 XII/196/201 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
9

Wydział Organizacyjny

"Ośrodkiem kieruje
Dyrektor" na "Ośrodkiem
kieruje Dyrektor przy
pomocy jednego
zastępcy".
Uchwała wykonana.
Powołano 3 osobowy
zespół.
Uchwała wykonana.
Powołano nowego
członka - Z-cę
Burmistrza J. Szóstkę.
Uchwała wykonana.
Wyrażono zgodę na
wzniesienie pomnika
Stanisława Szozdy.
Uchylono uchwałę nr
X/174/2019 w spr.
wzniesienia pomnika.
Uchwała wykonana.
Skarga uznana za
bezzasadną.
Uchwała realizowana.

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

167.

168. 18.07.2019 XII/197/201
9

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

169.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta
Wojewódzkiego w Opolu informacji o
kandydatach na ławników

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

18.07.2019 XII/198/201
9
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170. 18.07.2019 XII/199/201
9

GZOiW w Prudniku

Uchwała w realizacji.

171.

Referat Programów
Rozwojowych

Uchwała wykonana.

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.

12.08.2019 XIII/202/201 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu
9
Komunikacji Samochodowej w Głubczycach sp. z
o.o. z siedzibą w Głubczycach zadania własnego
Gminy Prudnik
174. 29.08.201 XIV/203/20 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
9
19
celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance
175. 29.08.201 XIV/204/20 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
9
19
finansowej

Wydział Organizacyjny.

Uchwała wykonana.

GCRiPP

Uchwała zrealizowana

Wydział Organizacyjny.

Uchwała wykonana.

176.

29.08.201
9

XIV/205/20
19

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.

177.

29.08.201
9

XIV/206/20 zmieniająca uchwałe w sprawie zarządzenia
19
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Wydział Organizacyjny.

Uchwała wykonana.

172.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz ustalenia
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
innym nauczycielom, zatrudnionym w zespołach
szkolno-przedszkolnych oraz zespole szkół Gminy
Prudnik
12.08.2019 XIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
19
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. Bioróżnorodność bogactwem Gminy
Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu
Prudnickiego" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
12.08.2019 XIII/201/201 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
9
2019 rok

173.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
2019 rok
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178.

29.08.201
9

179.

29.08.201
9

180. 29.08.201
9

XIV/207/20
19

w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy
Prudnik
XIV/208/20 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
19
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Pl.
Zamkowy 2 w Prudniku
XIV/209/20 w sprawie nabycia nieruchomości
19
niezabudowanej

Wydział
Organizacyjny/ZUK

Uchwała realizowana.

APiRGP

Uchwała wykonana.

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji
Uchwała w trakcie
realizacji - w toku
procedura sprzedaży
Uchwała w trakcie
realizacji - procedura
podziału nieruchomości
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
20.02.2020 r.
Uchwała w trakcie
realizacji - w toku
procedura sprzedaży
Uchwała w trakcie
realizacji - w toku
procedura sprzedaży
Uchwała wykonana zawarcie notarialnej
umowy sprzedaży
16.12.2019 r. (nabycie
nieruchomości przez
Gminę Prudnik)
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy

181.

29.08.201
9

XIV/210/201 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
9

Wydział Mienia Gminy

182.

29.08.201
9

XIV/211/201
9

Wydział Mienia Gminy

183.

29.08.201
9

XIV/212/201 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia
9
nieruchomości niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

184. 29.08.201
9

XIV/213/201 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
9

Wydział Mienia Gminy

185.

XIV/214/201 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
9

Wydział Mienia Gminy

186. 29.08.201
9

XIV/215/201 w sprawie nabycia nieruchomości
9
niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

187.

XIV/216/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

29.08.201
9

29.08.201
9

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
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188. 29.08.201
9

XIV/217/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

189. 29.08.201
9

XIV/218/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

190. 29.08.201
9

XIV/219/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

191.

29.08.201
9

XIV/220/20
19

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

192.

29.08.201
9

XIV/221/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

193.

29.08.201
9

XIV/222/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

194. 29.08.201
9

XIV/223/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

195.

29.08.201
9

XIV/224/20
19

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

196.

29.08.201
9

XIV/225/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

197.

29.08.201
9

XIV/226/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

198. 29.08.201
9

XIV/227/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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199.

29.08.201
9

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

200. 29.08.201
9

XIV/229/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

201.

XIV/230/20
19

Wydział Mienia Gminy

29.08.201
9

202. 29.08.201
9

XIV/228/20
19

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
w trakcie realizacji

XIV/231/201 w sprawie określenia przystanków
9
komunikacyjnych, których właściciele lub
zarządzającym jest Gmina Prudnik,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków korzystania z tych przystanków
XIV/232/201 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
9
gminnych

Wydział Gospodarki
Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

204. 29.08.201
9

XIV/233/201 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z
9
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej

205. 29.08.201
9

XIV/234/20
19

206. 29.08.201
9

XIV/235/201 w prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
9
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Prudnika

Wydział
Uchwała wykonana Inwestycji/Organizacyjn ustalone zostały zasady i
y
tryb korzystania z
gminnych obiektów i
urządzeń w Parku
Miejskim w Prudniku
Wydz. Zamówień
W trakcie realizacji
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej
Wydz. Zamówień
W trakcie realizacji
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej

203. 29.08.201
9

w prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po byłej jednostce
wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku
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207. 29.08.201
9
208. 29.08.201
9

XIV/236/201 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
9
programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Prudnik na lata 2016-2032
XIV/237/201 w sprawie rozpatrzenia petycji
9

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Wydział Organizacyjny

209. 29.08.201
9

XIV/238/20
19

GZOiW w Prudniku

W trakcie realizacji

Uchwała wykonana.
Petycja nie
uwzględniona przeniesienie klas IV-VI
do budynku przy Armii
Krajowej w P-ku.
W realizacji z mocą
obowiązującą od 1
września 2019 r.

210.

29.08.201
9

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród
nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Gminę Prudnik
XIV/239/201 w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i
9
Gminy Prudnik

211.

30.09.201
9

XV/240/201 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
9
2019 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

212.

30.09.201
9

XV/241/201
9

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

213.

30.09.201
9

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2019-2022
XV/242/201 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
9

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji.

214.

30.09.201
9

XV/243/201 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
9
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Placu Wolności na 6 w Prudniku

APiRGP

Uchwała wykonana.

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Nadano odznakę
honorową dla Pana F.M.
Dahms.
Uchwała wykonana
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215.

30.09.201
9

OPS

Uchwała wykonana.
Zmieniono odpłatność
za godz. usług
opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług
opiek. na 35,00 zł.

OPS

Uchwała w trakcie
realizacji.

Referat Programów
Rozwojowych

Uchwała wykonana.

30.09.201
9

XV/244/201 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych
9
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
jak również trybu ich pobierania
XV/245/201 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
9
za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior +
oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w
zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+"
XV/246/201 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
9
na przystąpienie Gminy Prudnik do
przygotowania i realizacji pn. "Wzrost jakości
usług administracyjnych w Dzierżoniowie,
Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie,
Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
XV/247/201 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
9
gminnych i nadania jej nazwy

216.

30.09.201
9

217.

30.09.201
9

218.

Wydział Inwestycji

Uchwała wykonana.

219.

30.09.201
9

XV/248/201 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach
9
2020-2023

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

220. 30.09.201
9

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała wykonana.

221.

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

Wydział FinansowoBudżetowy

Do realizacji od 2020
roku

XV/249/201 uchylającej uchwałę w sprawie odbierania
9
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne
28.10.2019 XVI/250/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
19
2019 rok

222. 28.10.2019 XVI/251/201 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
9
od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
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223. 28.10.2019 XVI/252/201 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
9
niezabudowanej

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji

224. 28.10.2019 XVI/253/201 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
9

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji

225. 28.10.2019 XVI/254/20
19

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji

226. 28.10.2019 XVI/255/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

227. 28.10.2019 XVI/256/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

228. 28.10.2019 XVI/257/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

229. 28.10.2019 XVI/258/20
19

Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej
Wydz. Zamówień
Publicznych
Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej
Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
W trakcie realizacji

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po
byłej jednostce wojskowej przy ulicy
Dąbrowskiego w Prudniku

230. 28.10.2019 XVI/259/201 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
9
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Prudnika

231.

28.10.2019 XVI/260/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
19
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy,
za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników

W trakcie realizacji.

W trakcie realizacji.
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bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Prudnik

232. 28.10.2019 XVI/261/201 w sprawie zasad wynajmowania lokali
9
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Prudnik oraz trybu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej Gminy Prudnik
233. 28.11.2019 XVII/262/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
19
Miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo
Iwanofrankiwskie

ZUK

W trakcie realizacji.

Gminne Centrum
Reagowania
Kryzysowego I
Porządku Publicznego
Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana

Wydział Mienia Gminy

Uchwała w trakcie
realizacji
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy

234. 28.11.2019

XVII/263/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
19
2019 rok

235. 28.11.2019

XVII/264/2
019

236. 28.11.2019

XVII/265/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

237. 28.11.2019

XVII/266/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

238. 28.11.2019

XVII/267/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

239. 28.11.2019

XVII/268/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

240. 28.11.2019

XVII/269/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

w sprawie nabycia nieruchomości
niezabudowanej

Uchwała wykonana
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241.

28.11.2019

XVII/270/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

242. 28.11.2019

XVII/271/20
19

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

243. 28.11.2019

XVII/272/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

244. 28.11.2019

XVII/273/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

245. 28.11.2019

XVII/274/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

246. 28.11.2019

XVII/275/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

247. 28.11.2019

XVII/276/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

248. 28.11.2019

XVII/277/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

249. 28.11.2019

XVII/278/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

250. 28.11.2019

XVII/279/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

251.

XVII/280/2
019

Wydział Mienia Gminy

28.11.2019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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252. 28.11.2019

XVII/281/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

253. 28.11.2019

XVII/282/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

254. 28.11.2019

XVII/283/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

255. 28.11.2019

XVII/284/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

256. 28.11.2019

XVII/285/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

257. 28.11.2019

XVII/286/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

258. 28.11.2019

XVII/287/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

259. 28.11.2019

XVII/288/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

260. 28.11.2019

XVII/289/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

261.

XVII/290/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

XVII/291/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

28.11.2019

262. 28.11.2019

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie aneksu do
umowy dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie aneksu do
umowy dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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263. 28.11.2019

XVII/292/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

264. 28.11.2019

XVII/293/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

265. 28.11.2019

XVII/294/2
019

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Mienia Gminy

266. 28.11.2019

XVII/295/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

267. 28.11.2019

XVII/296/20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
19

Wydział Mienia Gminy

268. 28.11.2019

XVII/297/20 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
19
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Placu Zamkowym 2 w Prudniku
XVII/298/2 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
019
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Placu Zamkowym 2 w Prudniku
XVII/299/20 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
19
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Placu Zamkowym 2 w Prudniku
XVII/300/2 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w
019
Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy
Placu Zamkowym 2 w Prudniku
XVII/301/20 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych
19
Gminy Prudnik

APiRGP

Uchwała wykonana zawarcie aneksu do
umowy dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana.

APiRGP

Uchwała wykonana.

APiRGP

Uchwała wykonana.

APiRGP

Uchwała wykonana.

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

XVII/302/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
19
Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.
Zmieniono nazwę
jednostki na Agencja
Sportu i Promocji Gminy
Prudnik.

269. 28.11.2019

270. 28.11.2019

271.

28.11.2019

272. 28.11.2019

273. 28.11.2019
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274. 28.11.2019

XVII/303/20 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
19
Samopomocy w Prudniku

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

275. 28.11.2019

XVII/304/2
019

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

276. 28.11.2019

XVII/305/20 uchylającej uchwałę w sprawie powołania
19
Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana.

277. 28.11.2019

XVII/306/2
019

GZOiW

Uchwała w realizacji.

278. 28.11.2019

XVII/307/2
019

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i go
w sprawie uchwalenia Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowym dla Gminy Prudnik na rok 2020

Wydział Spraw
Obywatelskich i
Społecznych

Uchwała w trakcie
realizacji na rok 2020

279. 28.11.2019

XVII/308/2
019

w sprawie w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Prudnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020

Uchwała w trakcie
realizacji na rok 2020

280. 28.11.2019

XVII/309/2
019

Wydział Zamówień
Publicznych,
Gospodarki
Przestrzennej i
Działalności
Gospodarczej
Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

W trakcie realizacji.

281.

28.11.2019

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Prudniku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, określenia wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w trefie,
wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu
pobierania tych opłat
XVII/310/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
19
porządku na terenie Gminy Prudnik

W trakcie realizacji.
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282. 28.11.2019

XVII/311/201 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
9
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
283. 06.12.2019 XVIII/312/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
19
2019 rok

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

W trakcie realizacji.

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała wykonana.

284. 06.12.2019 XVIII/313/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
19
gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu
obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w
części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
285. 06.12.2019 XVIII/314/2 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
019
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
286. 06.12.2019 XVIII/315/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
19
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata
2019-2024
287. 09.12.2019 XVIII/316/2 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
019
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Prudnik na dofinansowania kosztów
związanych z ochroną środowiska poprzez
redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie
Gminy Prudnik
288. 20.12.2019 XIX/317/201 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na
9
2020 rok

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała w realizacji.

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała w realizacji.

ZUK

Uchwała w realizacji.

Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała w realizacji.

Wydział FinansowoBudżetowy

Budżet na 2020 rok
uchwalono
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289. 20.12.2019 XIX/318/201 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy
9
Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023

Wydział FinansowoBudżetowy

WPF na lata 2020-2023
wraz z prognozą długu
na lata 2020-2035
uchwalono
Uchwała wykonana

290. 20.12.2019 XIX/319/201 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na
9
2019 rok

Wydział FinansowoBudżetowy

291.

20.12.2019 XIX/320/201 w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy,
9
które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego i ostatecznego terminu dokonania
wydatku ujętego w wykazie
292. 20.12.2019 XIX/321/201 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
9
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Wydział FinansowoBudżetowy

Uchwała realizowana do
30.06.2020r.

Wydział Organizacyjny.

293. 20.12.2019 XIX/322/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

294. 20.12.2019 XIX/323/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

295. 20.12.2019 XIX/324/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

296. 20.12.2019 XIX/325/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

297. 20.12.2019 XIX/326/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

298. 20.12.2019 XIX/327/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

Uchwała wykonana.
Wyznaczono 10
inkasentów opłaty
skarbowej.
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
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299. 20.12.2019 XIX/328/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

300. 20.12.2019 XIX/329/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

Wydział Mienia Gminy

301.

Wydział Mienia Gminy

20.12.2019 XIX/330/201 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
9

302. 20.12.2019 XIX/331/201
9

w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady
działalności Pożytku Publicznego w Prudniku
303. 20.12.2019 XIX/332/201 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
9
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024
304. 20.12.2019 XIX/333/201 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu
9
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe w Gminie Prudnik

Wydział Organizacyjny

Wydział Spraw
Obywatelskich i
Społecznych
Wydział Inwestycji

305. 20.12.2019 XIX/334/201 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
9
statutu Gminy Prudnik

Wydział Organizacyjny

306. 20.12.2019 XIX/335/201 w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i
9
Gminy Prudnik

Wydział Organizacyjny

307. 20.12.2019 XIX/336/201 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
9
Gminy Prudnik

Wydział Organizacyjny

Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała wykonana zawarcie umowy
dzierżawy
Uchwała w trakcie
realizacji.
Uchwała w trakcie
realizacji na lata 20202024
Uchwała w trakcie
realizacji. Uchwała
aktualizuję założenia
przyjęte uchwałą nr
XXXIII/467/2001 Rady
Miejskiej w Prudniku z
dn31 maja 2001 r. i
zaktualizowane uchwałą
nr XLII/691/2013 z dn. 2013
r.
Uchwała wykonana.
Zmieniono wykaz
jednostek
organizacyjnych Gminy
Prudnik.
Uchwała wykonana.
Nadano odznakę
Nadleśnictwu Prudnik.
Uchwała wykonana.
Nadano tytuł Panu F.
Sumińskiemu.
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308. 20.12.2019 XIX/337/201 w sprawie nadania nazwy rondu w Prudniku
9

Wydział Organizacyjny

309. 20.12.2019 XIX/338/201 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
9
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Prudniku

Wydział Organizacyjny

310.

Wydział Organizacyjny

20.12.2019 XIX/339/201 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
9
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku

Uchwała wykonana.
Nadano nazwę "Rondo
Ojca Jana Góry".
Uchwała wykonana.
Zmiana terminu wejścia
w życie uchwały. Nie jest
to prawo miejscowe.
Uchwała wykonana.
Zmiana terminu wejścia
w życie uchwały. Jest to
prawo miejscowe.
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INSTYTUCJE KULTURY GMINY
PRUDNIK

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej
Prudnicki Ośrodek Kultury w 2019 roku prowadził działalność w obiektach; przy ul.
Kościuszki 1A w Prudniku (siedziba POKiBP), w kinie „Diana” (sala kinowo–
widowiskowa POK) i Biblioteki Miejsko-Gminnej z filiami w terenie oraz w Wiejskich
Domach Kultury w: Czyżowicach, Łące Prudnickiej, Mieszkowicach, Moszczance,
Piorunkowicach, Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce, Szybowicach,
Wierzbcu (przy OSP) oraz Świetlicy Środowiskowej przy ul. Podgórnej 5 przy CKZiU
w Prudniku.
POKiBP wpisany jest do rejestru samorządowych instytucji kultury pod nazwą
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, posiada osobowość
prawną i jest samodzielną instytucją kultury, dotowaną przez Organizatora tj.
Gminę Prudnik oraz wypracowującą dochody własne. Instytucja pozyskuje również
środki zewnętrzne w szczególności w ramach funduszy unijnych na realizację
projektów z partnerami czeskimi z Krnowa i Bruntala.
1. Zatrudnienie w roku 2019;

a)

Ośrodek Kultury w Prudniku (pracownicy merytoryczni łącznie z
dyrektorem POK) – 5 etatów; instruktor artystyczny po. kier. d/s programowych),
instruktor muzyczny, instruktor kulturalno-oświatowy, plastyk, instruktor d/s
romskich oraz 2,62 etatu – księgowość, kadry i płace (wspólna dla POK, placówek
wiejskich, bibliotek i kina), 2 etaty – administracja (umowy zlecenia i o dzieło,
kasa, zamówienia publiczne, sprawy gospodarcze oraz administrowanie
obiektami będącymi w zarządzie POK (12 obiektów) w tym stanowisko
kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych), 1 etat - gospodarza
(pracownika gospodarczego, konserwatora i wykonującego reklamę POK w
terenie), 2 etaty – sprzątaczek (dwuzmianowa praca) oraz 4,13 etatu w kinie
„Diana”.
b) Wiejskie Domy Kultury i Świetlica Środowiskowa POK w Prudniku – 4 i 5/8
etatu; pracownicy merytoryczni (kierownicy placówek średnio na ½ etatu), 2,63
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etatu – pracownicy obsługi - 3 sprzątaczki (łącznie – 1,38 etatu), 1,25 etatu
pracownicy gospodarczy w tym 2 osoby to palacze).
2. Dochody placówek kultury w roku 2019;
Prudnicki Ośrodek Kultury i kino „Diana” wypracowały dochody własne z tytułu
wynajmu sal na imprezy komercyjne w obiektach będących w zarządzie POK, za
uczestnictwo w Akcji Zimowej i Akcji Letniej, z usług kostiumerni, wynajmu sprzętu,
z organizowanych przez POK innych świadczeń na rzecz zleceniodawców, oraz ze
sprzedaży biletów na imprezy artystyczne w POK i do kina na seanse filmowe, na
różne imprezy estradowe biletowane, organizowane w kinie „Diana”, z wynajmu sali
widowiskowo-kinowej. Pozyskano również darowizny od pozyskanych sponsorów
imprez i za reklamy od podmiotów gospodarczych (firm handlowych, usługowych
itp.)
W roku 2019 POK i kino „Diana” uzyskały dochody w wysokości - 416.688,59 zł.
W tym dochody z tytułu rozliczeń z projektów unijnych (refundacja poniesionych
wcześniej kosztów przez POKiBP na projekty PL/Cz z MIKS Krnov i Bruntalem) w
kwocie; 211.249 zł.
Uzyskane dochody są efektem m.in. znacznego zaangażowania kierownictwa i
pracowników POK w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych min.; z
refundacji projektów, od firm komercyjnych, wynajmów sal i sprzętu estradowego,
plenerowego oraz darowizn, z różnej działalności statutowej i zadań dodatkowo
zleconych.
Wiejskie Domy Kultury uzyskały dochody w wysokości – 59.332,89 zł. (w tym
dodatkowych środków na AL-2019 oraz darowizny w wysokości – 30.565 zł.)
Gmina Prudnik przekazała wyposażenie do WDK na łączną kwotę – 39.134,95 zł.
Pozyskane dochody przez poszczególne WDK są wykorzystywane na działalność
statutową tylko przez daną placówkę wiejską, która uzyskała w/w swoje dodatkowe
dochody.

3. Ważniejsze wydatki rzeczowe w 2019 roku;
I. Prudnicki Ośrodek Kultury – ważniejsze poniesione koszty eksploatacyjne i
działalności;
Opłaty za energię cieplną – 46.915 zł, energia elektryczna – 24.091 zł -, woda – 1.156
zł,-, art. elektryczne i materiały różne do prac gospodarczych (min.; elektroniczne,
oświetleniowe, do monitoringu obiektów, audio-video oraz reklamowe itp.) –11.973
zł -, nagrody do konkursów, przeglądów, prezentacji artystycznych, na działania
popularno-oświatowe w ramach projektów unijnych itp. – 33.212 zł, art. spożywcze
na spotkania autorskie oraz okolicznościowe, wymiany zagranicznej, seniorów,
kresowiaków, spotkania kolędowo-noworoczne, art. żywnościowe na imprezy w
ramach projektów unijnych, art. żywnościowe dla delegacji młodzieży z Krnova,
Bruntala i Northeim (w ramach realizowanych w Prudniku warsztatów
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artystycznych i wernisaży polsko-czeskich oraz warsztatów polsko-niemieckich
zorganizowanych w roku 2019 w Prudniku) – 33.232 zł,-, materiały różne
wyposażeniowe itp.– 20.166 zł - (coroczne systematyczne doposażanie obiektów
POK i kina), materiały biurowe, papiernicze, kserograficzne, mat. do drukarek,
dydaktyczne, do dekoracji, scenografii imprez, na plakaty, foldery, zaproszenia,
elementy dekoracyjne imprez itp., własne wydawnictwa itp. – 14.910-, środki
czystości i bhp oraz p/poż. – 6.709 zł - mat. do realizacji AZ i AL – 10.169 zł, - (w tym
art. spożywcze na wyżywienie dzieci).
Koszty organizacji ważniejszych imprez; festyn z okazji „3 Maja”, Dni Prudnika;
„Święto Młodości i Muzyki”, dzień historyczny, dzień turystyczny, dzień piosenki
religijnej oraz imprezy wakacyjne plenerowe „biesiady muzyczne”, Rajd Maluchów
i Dzień Dziecka polsko-czeski, 13 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy, Dożynki
gminne, 12 Prudnicki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, XIII Warsztaty
Artystyczne młodzieży niemiecko-polskiej, Międzynarodowy Plener Artystyczny
(polsko-czeski), zakup przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz
imprezy zlecone – 338.885 zł,- (w tym imprezy zrealizowane dodatkowo w 2019 roku
oraz gminne do współorganizacji).
Pozostałe koszty to; wywóz nieczystości – 6.464 zł,-, Akcja Zimowa, Letnia (usługi)
– 21.706 zł,- , usługi transportowe (wycieczki krajoznawcze dla dzieci i dorosłych,
wyjazdy do operetki, teatru), wycieczki w ramach projektów polsko-czeskich itp. –
35.906 zł -, konserwacja windy, przeglądy techniczne itp. – 13.091 zł ,-, usługi
związane pracą sekcji POK – 12.045 zł,-, usługi pocztowe i bankowe, monitoring i
ochrona obiektów, usługi reklamowe, obsługa i realizacja programów PTKI itp. 67.050 zł,- (w tym koszty usług projektów polsko-czeskich, działalności
wydawniczej, promocyjnej, usług medialnych dla PTKI tzw. internet symetryczny o
wysokich parametrach przepustowości), czynsz – 23.428 zł,-, różne usługi
remontowe – 1.737 zł,- , opłata za gosp. odpadami komunalnymi – 4.223 zł,-, ZAiKS,
SFP, Stoar – 3.560 zł,-, wpłata na PFRON – 25.146 zł,- (tylko sam POK), opłata na Pol.
Inst. Sztuki Filmowej – 3.940 zł,-.
Różne usługi zlecone; instruktorzy godzinowi sekcji artystycznych i inne umowy
zlecenia – 34.063 zł,- , orkiestra dęta i sekcje instrumentalne POK – 42.453 zł,- (w
tym ryczałty dla muzyków dojeżdżających i za konserwację instrumentów
własnych oraz kapelmistrza), koszty prowadzenia zajęć plastycznych, tanecznych,
muzycznych, wokalnych, rytmiki – 20.080 zł,-, ubezpieczenia –10.330 zł,-, badania
lekarskie pracownicze – 475 zł,-, delegacje krajowe i zagraniczne – 7.139 zł,- (w tym
również delegacje w ramach projektów unijnych PL/CZ ).
Wykonanie ogółem budżetu za 2019 rok w Prudnickim Ośrodku Kultury oraz kina
„Diana” wyniosło – 2.302.930 zł. oraz w Wiejskich Domach Kultury – 629.973 zł.
Ważniejsze zadania programowe POKiBP w roku 2019;
*

cykl imprez kolędniczych, noworocznych dla różnych grup wiekowych i
tematycznych,
udział wzięło ponad 870 osób (15 imprez, średnia 45 - 120 osób na imprezie),
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*

cykl imprez rozrywkowych (estradowych) wraz z kwestą publiczną – (XXVI
prudnickiej
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) – udział wzięło 140 wolontariuszy
i ok. 150 widzów podczas koncertu noworocznego w sali widowiskowo-kinowej
oraz ponad 250 dzieci i dorosłych na różnych zajęciach, specjalnie
organizowanych dla dzieci
z rodzicami w obiekcie POK (warsztaty; ceramiki, plastyki, nauki tańca, gry i
zabawy
z „Tygryskiem”, turniej szachowy dla dzieci z rodzicami wspólnie z klubem
szachowym).

* zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego, w których udział wzięło:
XXVIII Akcja Zimowa „Wesoła zima w mieście 2019” – 90 dzieci (dwa turnusy),
XXVIII Akcja Letnia’2019 „Kolorowe lato w mieście” – 180 dzieci (4 turnusy).
*

blok imprez otwartych w okresie ferii zimowych i wakacji (dostępny dla
wszystkich
chętnych w tym: spektakle teatralne, dyskoteki, projekcie filmów
krajoznawczych, zajęcia artystyczne, seanse w kinie „Diana” (odpłatnie, ale bilety
zniżkowe), mini rajdy w okoliczne Góry Opawskie, w których poza w/w udział
wzięło ok. 450 dzieci (9 imprez, średnio ok. 25 - 60 osób na imprezie).
*
przeglądy i prezentacje oraz konkursy popularno -oświatowe i artystyczne,
recytatorskie,
wokalne, taneczne, plastyczne, ortograficzne, geograficzno - krajoznawcze, gdzie
udział
wzięło ok. 750 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu
miasta,
gminy i części powiatu prudnickiego (15 imprez, średnio 50 - 80 osób na
imprezie).
* blok programowy XXVIII Prudnickiej Wiosny Kulturalnej’2019 w ramach, których
zorganizowano 19 imprez dla różnych grup wiekowych (od przedszkolaków do
seniorów) min. przeglądy artystyczne, koncerty, spotkania autorskie, imprezy
kameralne, dyskusyjno – filmowe, literackie, spot. z pisarzami, rozrywkowe i
estradowe (średnio na imprezie ok. 50-100 osób). Łącznie udział wzięło ponad
1.600 osób.
W 2019 roku zorganizowano w Prudniku Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne
dla młodzieży polskiej i niemieckiej z partnerskiego miasta Northeim.
Organizowano warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych z
Krnova i Prudnika (cykliczne spotkania edukacyjne, wystawy, imprezy
artystyczne i estradowe w Krnovie i Prudniku).
Imprezy oraz konkursy popularno-oświatowe mają zasięg powiatowy i były
częściowo dofinansowane przez Starostwo Powiatowe. Udział ponad 1.450 dzieci,
młodzieży szkolnej, licealnej z trenu Gminy Prudnik i częściowo powiatu
prudnickiego.
* estradowe imprezy plenerowe; „Świąteczna Majówka”, Festyn Rodzinny przy
Pałacu Frankla, Finał Dni Prudnika – „Święto Młodości i Muzyki”, „Dzień
historyczny”, „Dzień piosenki religijnej”, „Dzień turystyczny” z koncertem poezji
śpiewanej na scenie plenerowej POK, letnie biesiady muzyczne w ramach
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„Prudnickiego Lata Muzycznego” na scenie plenerowej POK. Wspólnie z PTTK
Prudnik współorganizowano 41 Rajd Maluchów w Chocimiu i „Dzień Dziecka
Polsko-Czeski” (wspólnie z miastem Bruntal). Łącznie w tych imprezach udział
wzięło kilkanaście tysięcy osób. W okresie wakacji, w ogrodzie POK wspólnie z
partnerami czeskimi z Krnova i Bruntala zorganizowano również estradowe
imprezy plenerowe w formie biesiad artystycznych (familijna, kresowa,
biesiadna, śląska, romska) i inne prezentacje w ramach amatorskiego ruchu
artystycznego. W 8 imprezach otwartych wzięło udział ponad 2.400 osób.
* imprezy mające formę publicystyczno - artystyczną (średnio jeden raz w
miesiącu) takie jak cykle; „Poznaj świat”, „Dzień dobry, co słychać?”, „Poznaj swój
kraj”, a także różne spotkania dla rencistów i emerytów, dla kresowiaków,
miłośników literatury pięknej(spotkania z profesjonalistami oraz warsztaty
poetyckie), imprezy kameralne – rozrywkowe tzw. okolicznościowe; z okazji
„walentynek”, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Powitania Lata. Dla młodzieży szkolnej i
rodziców jako pokazy umiejętności różnych sekcji tanecznych
i wokalnych pod hasłem „Dziecko potrafi”, z okazji Dnia Dziecka z występami
klaunów cyrkowych, Dnia Seniora, Św. Mikołaja, w rocznicę 3 Maja, 1 i 17
Września’39, 11 Listopada 1918 (koncert świąteczny arii i pieśni sceny operowej i
operetkowej w kinie Diana), 13 Grudnia’81 oraz inne dla turystów, seniorów z
Uniwersytetu III Wieku oraz UZW „Pokolenia”.
Łącznie w 62 imprezach udział wzięło ok. 9.000 osób (średnio na imprezie 80-350
osób).
* blok programowy XXVIII Prudnickiej Jesieni Kulturalnej’2019, w ramach tego
bloku zorganizowano 19 różnych imprez dla wszystkich grup wiekowych min.
przeglądy artystyczne, koncerty, spotkania autorskie - literackie, prelekcje
multimedialne autorskie, spotkania dyskusyjno - filmowe, imprezy estradowo rozrywkowe oraz tematyczne imprezy kameralne dla dorosłych (w tym dla
seniorów). Udział wzięło ok. 1.400 osób, gdzie średnia wyniosła około 40-90
osób na imprezie.
W 2019 r. zorganizowano po raz kolejny przy Pałacu Fränkla, - XIII Międzynarodowy
Festiwal Jazzowy, współorganizowano: XXVI Ślaski Festiwal Ziemi Prudnickiej im.
Ludwiga van Beethovena (to już 12 prudnicka edycja), międzynarodowe warsztaty
artystyczne polsko – niemieckie oraz warsztaty polsko-czeskie w Prudniku i Krnovie,
dożynki gminne w Mieszkowicach. Udział ok. 3.000 osób.
POK wspierał artystycznie i organizacyjnie i estradowo gminne imprezy
wystawiennicze i targowe w hali sportowej OSiR-u oraz już IV Jarmark
Bożonarodzeniowy na prudnickim Rynku. W w/w imprezach udział wzięło
kilkanaście tysięcy mieszkańców ziemi prudnickiej. Imprezy te cieszą się
niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Prudnik jak
również gości przyjezdnych.
Najważniejsza impreza plenerowa tj. Finał Dni Prudnika’2019 - „Nasz Świat Muzyki”,
organizowana na prudnickim Rynku. POK i WDK udostępniały swoje placówki

nieodpłatnie na różne współorganizowane imprezy szkolne i środowiskowe,
wspomagając organizacyjnie i sprzętowo oraz scenograficznie te
środowiska.
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W studiu muzycznym Ośrodka Kultury wykonywane były podkłady muzyczne
niezbędne dla potrzeb placówek KO i szkół. Nagrywano płyty audio dla amatorskich
zespołów artystycznych i wokalistów oraz zespołów tanecznych z POK.
W 2019 roku działały różnorodne sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży
oraz kluby tematyczne dla dorosłych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o stałe
tygodniowe
harmonogramy
pracy
realizowane
przez
pracowników
merytorycznych POK (instruktorów; śpiewu, muzyki, plastyki) oraz instruktorów
godzinowych; tańca, baletu, rytmiki, akrobatyki, cheerleaderek,, recytacji,
kapelmistrza orkiestry, dyrygenta chóru (zatrudnionych na umowy zlecenia w/g
potrzeb w okresie roku K-O).
W Prudnickim
zainteresowań:

Ośrodku

Kultury

działały

następujące

sekcje

i

kluby

dwa dziecięce studia piosenki (dla najmłodszych z klas I-III oraz młodzieży szkolnej),
3 kółka plastyczne; dla dzieci młodszych i starszych z SP oraz dla młodzieży
gimnazjalnej i licealn. dwie młodzieżowe sekcje wokalne dla młodszych i starszych
(szkoły średnie oraz młodzież studiująca i pracujących), warsztaty wokalne dla
solistów, studio piosenki dla dorosłych, dwie formacje tańca nowoczesnego (dla
młodszej i starszej młodzieży szkolnej), balet dla maluchów, sekcja tańca
współczesnego dla młodzieży starszej, oraz taniec romski
(3 grupy) dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz sekcja tańca romskiego dla dorosłych,
zajęcia relaksacyjno - ruchowe dla dorosłych, sekcja tańca towarzyskiego, zajęcia z
akrobatki dla dzieci, zespół dziecięcy „pomponiary”, chór kameralny „Jutrzenka”,
sekcja rytmiczna „Inter Band” dla dorosłych, młodzieżowa sekcja instrumentalna,
prudnicka orkiestra dęta, klub w formie warsztatów poetyckich dla młodzieży
starszej i dorosłych.
W oparciu o własnych instruktorów jak również zapraszanych zawodowych
artystów prowadzono różnorodne warsztaty; poetyckie, teatralne (w tym już po raz
15-ty „Prudnicki Tydzień Teatralny” - kilkanaście spektakli w sali widowiskowokinowej” Diana” oraz sali reprezentacyjnej POK, gdzie uczestnicząc w spektaklach
udział wzięło ponad 2.200 uczniów szkół gminnych i SP, przedszkolaków oraz
dorosłych widzów).
Zorganizowano warsztaty taneczne; enkaustyki, malowania na szkle i jedwabiu
oraz kontynuowano warsztaty ceramiki artystycznej w oparciu, o zakupiony ze
środków unijnych w 2016 r. piec ceramiczny. Uczestnictwo w tych wymienionych
warsztatach cieszy się nadal bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
szkolnej i dorosłych.
W roku 2019 działały kluby i koła, sekcje tematyczne: miejski klub seniora „Wrzos”, (połączony z zakładowych klubów seniora; byłego „Frotexu” – „Uśmiech
Jesieni”, byłego „Primusa” – „Obuwnik” oraz Miejskiego Klubu Seniora - „Wrzos”),
Klub Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich „Kresowiak”, Klub Ludzi
Piszących dla młodzieży starszej i dorosłych, okazjonalnie klub poezji dla młodzieży
licealnej przed konkursami recytatorskimi (POK organizuje od 1991 r. eliminacje
OKR-u gminne oraz powiatowo - regionalne).
Kluby zainteresowań: „Poznaj swój kraj”, „Poznaj świat”, „Prudnicki Obieżyświat”,
okazjonalnie spotykali się społeczni animatorzy turystyki Klubu Turystów
Dinozaurów.

208

W roku 2019 w Prudnickim Ośrodku Kultury funkcjonowały sale prób dla
zespołów muzycznych i orkiestry dętej, studio muzyczne, kostiumernia, pracownia
poligraficzna
i plastyczna, sale kameralne okazjonalnie dostosowywane do organizowanych
wernisaży
i warsztatów artystycznych oraz dwie sale taneczne, sala wykładowa, a także
muzyczna sala prób dla młodzieży wraz z wyposażeniem w podstawowe
instrumenty muzycz. i nagłośnienie stacjonarne. Dysponujemy małą scenką w sali
kameralnej (z profesjonalnym nagłośnieniem)
i aparaturą adio-video wykorzystywaną do różnych imprez popularno-oświatowych
i artystycznych (recitale), salą reprezentacyjną POK (z estradowym nagłośnieniem i
sprzętem adio-video) min. na koncerty - recitale, profesjonalną salą widowiskowo kinową (kina „Diana”), „Galerią na poddaszu” (dla profesjonalnych artystów),
„Galerią Wykrzyknik” w zabytkowych piwnicach (dla amatorów) oraz sceną
plenerową w ogrodzie POK (sukcesywnie doposażaną ze środków pozyskanych z
projektów polsko-czeskich w sprzęt muzyczno-oświetleniowy) na
mniejsze
imprezy plenerowe, w tym na „biesiady muzyczne” w sezonie letnim.
W minionym roku organizowane były różne koncerty i spektakle teatralne w sali
reprezentacyjnej POK oraz w sali kinowo -widowiskowej kina „Diana”. Spektakle
teatralne kierowane były dla przedszkolaków oraz młodzieży szkolnej gminy
Prudnik, dofinansowane przez POK i organizowane przez Agencje Artystyczne oraz
POK. Zrealizowano festyny letnie w formie bezpłatnych koncertów na scenie
plenerowej POK, a w przypadkach złych warunków atmosferycznych imprezy
muzyczne realizowane były w sali reprezentacyjnej POK.
W dalszym ciągu rozwijała się aktywna współpraca z MiKS Krnov (w 2019 r.
obchodziliśmy 11-lecie współpracy), dzięki wspólnemu realizowaniu kolejnych
unijnych projektów, pozyskaliśmy znaczące środki finansowe na organizację
imprez i zakup sprzętu do działalności merytorycznej POK. W roku 2019
kontynuowaliśmy cykl dużych projektów polsko-czeskich realizowanych w latach
2018-2020 oraz mniejszych z miastem Bruntal.
W ramach tej współpracy zorganizowano wspólnie wiele imprez kulturalnych;
wymianę amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych, wspólne plenery
malarskie, czynnie uczestniczyliśmy w festynach i świętach lokalnych miast
partnerskich, podczas których występowały zespoły artystyczne; orkiestra dęta,
zespoły muzyczne, wokalne z POK.
Organizowano spotkania animatorów kultury, w ramach tych działań
przygotowywano wspólne propozycje kulturalne i prowadzono wymianę
doświadczeń organizacyjno-artystycznych. Mieszkańcy Prudnika, Krnova oraz
Bruntala spotykali się na imprezach rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych po
obu stronach granicy. W zaprzyjaźnionych miastach, naprzemiennie odbyły się
warsztaty enkaustyki, ceramiki, zdobienia pierników, malowania na szkle, wyrobów
świątecznych z papieru, wyrobu świeczek, malowania na jedwabiu dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Warsztaty odbywały się po obu stronach granicy i prowadzili
je instruktorzy z Polski i Czech. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach poznając teren
pogranicza polsko-czeskiego, zwiedzały zabytki znajdujące się w okolicach
Bruntala, Krnova, Ostrawy, Opawy, Ołomuńca itp.
W roku 2019 POK współorganizował z partnerami zagranicznymi - 52 imprezy
na pograniczu polsko-czeskim. POK uczestniczył czynnie w kilkunastu imprezach
finansowanych przez MiKS Krnov ze środków unijnych. Młodzież szkolna, dorośli,
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seniorzy uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych na terenie Czech, w różnych
kursach artystycznych, spotkaniach seniorów w obiektach Krnova i Bruntala. Przy
organizacji tych imprez POK nie poniósł dodatkowych kosztów finansowych, a
mieszkańcy Gminy Prudnik mogli nieodpłatnie (włącznie z transportem)
uczestniczyć w wielu różnych akcjach na terenie Czech. Działaniami objęto
wszystkie grupy wiekowe: dzieci powyżej 6 roku życia, młodzież
i dorosłych mieszkańców Gminy Prudnik. Od kilku lat organizowane są wspólnie:
„Polsko – Czeski Dzień Dziecka”, „Mikołajkowy Koncert Integracyjny”, „Dzień
Romski”, wystawy edukacyjne itp. w pałacach w Krnovie i Prudniku, spotkania
proekologiczne młodzieży szkolnej oraz muzyczne koncerty zespołów z Prudnika,
Krnova i Bruntala (wzajemna wymiana amatorskich zespołów artystycznych).

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku

Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku z
dnia 30 kwietnia 2014 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku wraz
z Prudnickim Ośrodkiem Kultury stanowi samorządową instytucję kultury pod
nazwą: Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
Głównym celem Biblioteki jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
czytelniczych wszystkich mieszkańców, kształtowanie młodego czytelnika oraz
zachęcenie do poszerzania ich wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników
informacji.
Baza lokalowa
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku swoją działalność prowadzi od
1947 roku. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Mickiewicza 1.
W budynku znajdują się następujące agendy biblioteczne:
* wypożyczalnia zbiorów dla dorosłych,
* czytelnia książek popularno-naukowych,
* czytelnia czasopism,
* dział Multimedialny - Mediateka'',
* oddział dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka Publiczna w Prudniku posiada 5 filii bibliotecznych: 1 filię miejską oraz
4 filie wiejskie. Ich agendy znajdują się:
- filia nr 2 w Prudniku - ul. Kombatantów 18/2,
- filia w Łące Prudnickiej - Nad Złotym Potokiem 68,
- filia w Moszczance - budynek Wiejskiego Centrum Kultury - Kolonia 2,
- filia w Rudziczce - budynek Wiejskiego Centrum Kultury - Rudziczka 79 b,
- filia w Szybowicach - Szybowice 306.

Kadra biblioteczna w roku 2019
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Pracą Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku kieruje Kierownik ds
Biblioteki, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
Kierownikowi podlegają pracownicy centrali oraz kierownicy filii bibliotecznych.
Zatrudnienie:
W roku 2019 Biblioteka zatrudniała 16 pracowników w tym: (stan na 31.12.2019 r.)
–
7 pracowników merytorycznych pełnozatrudnionych,
–
6 pracowników merytoryczny niepełnozatrudniony 0,5 etatu,
–
1 pracownik merytoryczny niepełnozatrudniony 0,75 etatu,
–
2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych 0,5 etatu,
–
1 pracownik obsługi pełnozatrudniony (1/2 etatu Biblioteka, 1/2 etatu
Kino ,,Diana'')
(1 pracownik zatrudniony był jednocześnie jako pracownik merytoryczny 0,50 etatu
i pracownik obsługi 0,50 etatu).
3.Budżet Biblioteki
W roku 2019 budżet Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku wynosił:
Nazwa

Budżet na 2019 r.

Budżet za 2019 rok w tym:

866 711,79

Dotacja podmiotowa

784 653,00

Dotacja celowa z Powiatu

15 000,00

Dotacja MKiDN

22 986,00

Środki
z
Obywatelskiego
Przychody własne

Budżetu

40 000,00
4 072,79

6
W 2019 roku środki z budżetu wydatkowano min. na: centrala + filie
biblioteczne
•
•
•
•
•
•
•

wynagrodzenia
energia elektryczna
energia cieplna
woda
wywóz nieczystości
ubezpieczenia
czynsze

•
•

zakup księgozbioru
monitoring, ochrona obiektu (centrala)

443 179,68 zł.
11 485,68 zł.
12 910,07 zł.
729,47 zł.
1 893,14 zł.
1 814,10 zł.
17 589,16 zł.
105 110,57 zł.
225,00 zł.

Na podstawie Porozumienia Nr OZ.031.1.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku między
Powiatem Prudnickim a Gminą Prudnik, w sprawie powierzenia Gminie Prudnik
zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku, biblioteka
otrzymała dotację celową na zakup księgozbioru w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja
została realizowana w 100% według wytycznych zawartych w porozumieniu.

211

W roku 2019 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku realizowała również
zakup zbiorów bibliotecznych w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Środki finansowe w kwocie 22 986,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) pozyskane w ramach
Wieloletniego Programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa''- Priorytet
1– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, zostały zrealizowane w
100 %.
W ramach środków finansowych pochodzących z Budżetu Obywatelskiego,
Biblioteka Publiczna w Prudniku realizowała zadanie ,,Zaczytaj się. Nowe Oblicze
Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku''. Głównym celem projektu było:
1. Podniesienie poziomu czytelnictwa w oparciu o zakup nowości z zakresu
literatury pięknej i popularnonaukowej,
2. Zmiana wyglądu Wypożyczalni (nowe umeblowanie), ułatwienie dostępu do
księgozbioru dla czytelników (nowe regały i czytelne rozdzielacze)
3. Usprawnienie obsługi czytelników Wypożyczalni, poprzez zakup nowego
sprzętu komputerowego.
Środki wydatkowano wg preliminarza zawartego we wniosku. W ramach Budżetu
Obywatelskiego zakupiono:
➢ Księgozbiór do Wypożyczalni dla dorosłych - 844 voluminy na kwotę 19
834,77 zł.
➢ Wyposażenie 10 862,64 zł.
➢ Sprzęt komputerowy 9 302,59 zł.
Zbiory biblioteczne
Stan faktyczny zbiorów bibliotecznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Prudniku na dzień 31.12.2019 roku wynosił 90 523 jednostki inwentarzowe.
Podział zbiorów na poszczególne działy i filie:
•
Wypożyczalnia / Czytelnia -wspólny inwentarz 35 838 j.in.
•
Oddział dla dzieci 13 829 j.in.
•
Dział Multimedialny 2 186 j.in.
•
Zbiory pedagogiczne 4 456 j.in.
•
Filia nr 2 w Prudniku 7 409 j.in.
•
Filia Rudziczka 10 602 j.in.
•
Filia Moszczanka 5 883 j.in.
•
Filia Łąka Prudnicka 5 913 j.in.
•
Filia Szybowice
4 407 j.in.
Razem:
90 523 j.in.
Od grudnia 2017 roku czytelnicy Biblioteki mają dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych, Academica''. Jest to projekt realizowany przez Bibliotekę
Narodową. W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych
powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism
naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników.
Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej
formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci
cyfrowej.
Stanowisko ,,Academica'' znajduje się w Czytelni książek popularno-naukowych i
jest dostępne dla wszystkich czytelników.
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Udostępnianie zbiorów
Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku:
Wyszczególnienie

Ogółem

1.Stan liczbowy
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece
Czytelnicy
(użytkownicy
wypożyczający)

4841

aktywnie 2966

Odwiedziny w bibliotece

40 529

2.Czytelnicy według wieku
Wedłu
g
wieku

Ogółe
m

Od 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24
lat

2544lat

4560lat

powyże
j
60 lat

Ogółe
m

2966

115

780

550

654

348

156

3.Czytelnicy według zajęcia
Ogółem:

2966

174

189

Uczący się

Pracujący

Pozostali

1003

1056

907

Wykorzystanie usług bibliotecznych:

Wyszczególnienie

Wypożyczenia i udostępnienia
księgozbiór
książki

zbiory nieelektroniczne
czasopism ogółem
a

zbiory audiowizualne
razem audiobooki

Na zewnątrz

76 106

319

1233

1139

1139

Na miejscu

3526

10333

18

18

18

bibliotek 0

0

X

X

X

Z bibliotek krajowych 17

0

X

X

X

10 652

1251

1157

1157

Do
krajowych

Razem:

79649

Działalność informacyjno - bibliograficzna
Wszystkie agendy i filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
oferują czytelnikom usługi informacyjne. Koordynatorem tej działalności jest Dział
Czytelni - centrali Biblioteki. Z usług tych korzystają przede wszystkim uczniowie,
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studenci i osoby dokształcające się. W 2019 roku wszystkie agendy udzieliły 1584
informacji (kwerend), w tym:
• bibliotecznych:
878
• bibliograficznych:
32
• faktograficznych:
674
Razem: 1597
Popularyzacja książki i czytelnictwa
Promocja książki i czytelnictwa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w
Prudniku przebiegała wielotorowo. Dokonywała się ona poprzez prowadzone lekcje
biblioteczne, lekcje muzealne (Izba regionalna w Rudziczce), pogadanki, głośne
czytanie, konkursy, quizy, warsztaty plastyczne, imprezy biblioteczne, wystawy,
konferencje, spotkania autorskie, współpracę z lokalnymi instytucjami, współpracę
z bibliotekami innych sieci.
Oferta lekcji bibliotecznych na rok 2019 cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem zarówno wśród szkół podstawowych, średnich jak i przedszkoli
(w załączniku nr 1 oferta lekcji bibliotecznych).
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku w roku 2019 uczestniczyła w
licznych akcjach i projektach promujących czytelnictwo.
Oferta biblioteczna dla osób niepełnosprawnych.
Biblioteka Publiczna w Prudniku posiada w Dziale Multimedialnym stanowisko
komputerowe wyposażone w specjalny program ZOOMTEXT oraz kalwiaturę EZSee. Stanowisko jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców z
niepełnosprawnością wzrokową.
Dodatkowo w ramach projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
w
Warszawie
udostepniamy
w
Dziale
Multimedialnym specjalistyczne urządzenia: Czytak Plus oraz Czytak NPN.
W roku 2019 nadal realizowano ze Stowarzyszeniem ,,Larix'' projekt ,,Niewidomi
czytają słuchając''. W ramach projektu Biblioteka otrzymała pakiet 130 cyfrowych
książek mówionych w zabezpieczonym formacie Czytaka. Książki przeznaczone
zostały do wypożyczeń czytelnikom niewidomym i słabowidzącym.
W roku 2019 otrzymano w darze czasopismo ,,Help''. Kwartalnik wydawany jest
przez Fundację ,,Szansa dla niewidomych'' w formie tradycyjnej oraz z nakładką
alfabetu Braille'a.
Dodatkowo Biblioteka pozyskała specjalistyczne publikacje dla osób z dysfunkcją
wzroku od firmy ,,Altix'' największego dystrybutora elektronicznego sprzętu dla
inwalidów wzroku w Polsce - 20 szt.
Biblioteka Publiczna w Prudniku współpracuje również z Domem Jana Bożego w
Prudniku prowadząc w każdy czwartek zajęcia dla jego podopiecznych.
Z oferty lekcji bibliotecznych korzystają również uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Prudniku oraz podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Prudniku.
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Kino Diana

6 grudnia 2016 roku, kino Diana przy ul. Mickiewicza 1 rozpoczęło swoją działalność
w strukturze Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Od
tego dnia rozwijane są działania na dwóch płaszczyznach, prowadzenie kina oraz
sali widowiskowo-kinowej.
W 2019 roku w kinie Diana zatrudnionych było sześć osób.
Wydatki kina:
Poniesione w 2019 roku ważniejsze wydatki oraz koszty pozwalające na utrzymanie
oraz poprawne funkcjonowanie kina Diana oraz sali widowiskowo-kinowej:
Koszty wynagrodzenia:
▪ Wynagrodzenie pracowników – 166 867,92 zł.
▪ Ubezpieczenie i świadczenia pracowników – 41 861,71 zł.
Opłaty:
▪ Energia elektryczna – 5 431,23 zł.
▪ Energia cieplna – 12 417,93 zł.
▪ Opłata za transakcje kartą płatniczą – 1 471,37 zł.
▪ Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 616,85 zł.
▪ Czynsz (na rzecz ZUK) – 8 334,60 zł.
Koszty związane z projekcjami filmowymi:
▪ Koszty zakupów filmów – 124 503,59 zł.
▪ PISF (1,15 %), ZAiKS (1,15%) oraz SFP (0,95%) – 9166,14 zł.
▪ Reklama (prasa lokalna, plakaty, grafik) – 5 618,68 zł.
▪ Usługi pocztowe i kurierskie – 2 070,00 zł.
Pozostałe koszty:
▪ Materiały i usługi biurowe – 1573,88 zł.
▪ Doposażenie i modernizacja kina (stanowisko oraz skaner do kontroli
biletów zakupionych online) – 7 141,74 zł.
▪ Materiały i usługi konserwatorskie, remontowe oraz art. elektryczne –
1 093,85 zł.
▪ Umowy cywilno-prawne oraz pozostałe koszty – 2 594,78 zł.
▪
Podsumowanie przychodów oraz zysków brutto:
Dochody brutto osiągnięte w 2019 roku z działalności kina Diana oraz sali
widowiskowo-kinowej wynoszą – 286 375,19 złotych
Na powyższe składają się:
Sprzedaż biletów (bez kosztów dystrybutorów) ……………….....242 873,07 zł.
Wynajem sali widowiskowej………………………………………19 542,62 zł.
Sprzedaż okularów 3D…………………………….………...………2 288,00 zł.
Przychód brutto ze sprzedaży w bufecie….………………..……...14 537,20 zł.
Zysk z wyświetlonej reklamy…………………….………………..…7 134,30 zł.
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Frekwencja w kinie Diana:
W ubiegłym roku kino odwiedziło 19 214 widzów:
- średnia miesięczna frekwencja to 1 601 osób oglądających
- miesiące z największą liczbą widzów to listopad – 2 863 oraz grudzień – 2 808
- miesiące letnie to miesiące z najgorszą oglądalnością czerwiec - 570 i sierpień 729
- frekwencja w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 414 widzów, jest to
znaczna zasługa projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- w 2019 roku wyświetlono 408 projekcji filmowych, było to 177 animacji i ekranizacji
dla dzieci oraz 203 seanse dla starszej widowni. Ponadto odbyło się 16 filmów z
projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz 9 pokazów specjalnych (Festiwal
Grand OFF, Festiwal Filmów Górskich)
- bajki z repertuaru obejrzało 7 427 młodszych widzów natomiast pozostałe
produkcje filmowe zgromadziły ponad 11-tysięczą publiczność
Liczba widzów, którzy odwiedzili kino Diana w 2019 roku (tabela i wykres):
Lp.

Miesiąc:

Liczba widzów:

Lp.

Miesiąc:

Liczba widzów:

1.

Styczeń

1 201

7.

Lipiec

830

2.

Luty

2 300

8.

Sierpień

729

3.

Marzec

2 578

9.

Wrzesień

1 346

4.

Kwiecień

1 025

10.

Październik

2 229

5.

Maj

735

11.

Listopad

2 863

6.

Czerwiec

570

12.

Grudzień

2 808

WIDZOWIE KINA DIANA
2863

3000

2808

2578
2500

2300

2229

2000
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1000
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500
0
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1. Porównanie liczby widzów od początku działalności kina Diana w latach
2016-2019 (tabela i wykres):
Lp.

Rok:

Liczba widzów:

1.

2016

2 580

2.

2017

21 390

3.

2018

18 800

4.

2019

19 214

WIDZOWIE KINA DIANA W LATACH
2016-2019
25000
21390
20000

18800

19214

15000
10000
5000

2580

0
2016

2017

2018

2019

2. Sala widowiskowo-kinowa:
W ubiegłym roku na sali widowiskowej kina Diana odbyło się 19 imprez
kulturalnych dla dorosłych (spektakli teatralnych, kabaretów, koncertów itp.) oraz
39 teatrzyków i 8 imprez cyklicznych dla dzieci. Przedsięwzięcia zgromadziły pełną
widownię.

Porównanie liczby oraz specyfikacja imprez kulturalnych, które odbyły się
na sali widowiskowo-kinowej w latach 2017-2019 (tabela i wykres):
Lp.

Rok:

Imprezy dla
dorosłych:

Teatrzyki dla
dzieci:

1.

2017

10

18

Imprezy
cykliczne
dla dzieci:
3

2.

2018

12

35

7

3.

2019

19

39

8
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LICZBA IMPREZ KULTYRALNYCH W LATACH
2017-2019
40

39
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3

5
0
ROK 2017

IMPREZY DLA DOROSŁYCH

ROK 2018
TEATRZYKI DLA DZIECI

ROK 2019
IMPREZY CYKLICZNE DLA DZIECI

Na przełomie lat 2017-2019 znacząco wzrosła liczba imprez kulturalnych
organizowanych w sali widowiskowo-kinowej. Największą popularnością cieszą się
teatrzyki dla dzieci oraz imprezy dla dorosłych.
Muzeum Ziemi Prudnickiej

Działalność wystawiennicza.
Wystawy czasowe i stałe
Jedną z podstawowych form działalności Muzeum Ziemi Prudnickiej, określoną w
Ustawie o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24, Art. 2 pkt 5) jest
organizowanie wystaw stałych i czasowych. Struktura lokalowa muzeum w
Prudniku, którą tworzą: Arsenał (siedziba główna) oraz Centrum Tradycji Tkackich
(oddział tematyczny MZP) pozwala – w zależności od tematyki wystawy oraz
potrzebnej do zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej – na pełne
wykorzystanie zasobów.
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Arsenał
1. W roku 2019 udostępniono następujące wystawy (w nawiasach liczba osób
uczestniczących w wernisażu):
a) Marian Molenda – wystawa (25.01.2019 – 28.02.2019; zwiedz. 54 osoby),
b) "Zaćmienie" - malarstwo Magdaleny Łazar-Massier – (15.03.2019 – 30.04.2019;
zwiedz. 52 osoby),
c) Wystawa fotograficzna z okazji 60-lecia Muzeum Ziemi Prudnickiej
(10.05.2019 r. zwiedz. 120 osób). Wydarzenie to (wernisaż) stanowiło wartość
dodaną „Nocy Muzeów”, którą obchodzono w Prudniku pod hasłem „Od
krzemienia do plemienia”.
d) Domasław – nekropolia arystokracji – wystawa archeologiczna ze zbiorów
PAN Oddział Wrocław oraz Muzeum Archeologicznego Oddział Muzeum
Miejskiego we Wrocławiu (14.06.2019 – 31.07.2019, zwiedz. 34 osoby)
e) „Przęśliki w pradziejach i średniowieczu” wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi
prudnickiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (14.09.2019, zwiedz. 16
osób)
f) „W otoczeniu codzienności” – wystawa prac Dominika Woźniaka (26.09.2019
– 25.10.2019, zwiedz. 38 osób)
g) „Pałac Pamięci” – wystawa Marka Grzyba oraz Piotra Komorowskiego z ASP
we Wrocławiu (8.11.2019 – 20.12.2019, zwiedz. 45 osób)
Centrum Tradycji Tkackich
Wystawa stała:
Aranżacja klatki schodowej: WYSTAWA WZORÓW TEKSTYLNYCH S. FRÄNKEL
FABRIK I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO FROTEX. Wystawa stała,
zrealizowana w ramach projektu „Rymarov i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne
dziedzictwo / Rýmařov a Prudnik – města tkalců. Společné dědictví”, realizowanego
przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Muzeum w Rymarovie w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice (od 05.12.2019;
zwiedz. 263 osoby wraz z promocją publikacji „Fränklowie i Pinkusowie – ocalałe
dziedzictwo” oraz „Flemmichowie i Schelowie – tekstylne dziedzictwo”).
W związku z remontem budynku i dostosowaniem aranżacji wnętrz do nowej
funkcjonalności w ramach projektu „Rymarov i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne
dziedzictwo / Rýmařov a Prudnik – města tkalců. Společné dědictví”, realizowanego
przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Muzeum w Rymarovie w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice, wystaw czasowych
w Centrum Tradycji Tkackich w roku 2019 nie organizowano.
Prelekcje i spotkania kulturalne
Inną, obok wystaw czasowych i stałych, formą promowania kultury przez Muzeum
Ziemi Prudnickiej jest organizacja spotkań odnoszących się do dziedzictwa
kulturowego, zarówno tego współczesnego jak i minionego. W 2019 roku Muzeum
Ziemi Prudnickiej zorganizowało lub współorganizowało następujące wydarzenia
kulturalne:
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Lekcje muzealne w MZP w 2019 r.
Temat

Lp.

Ilość
lekcji

Uczestnicy

1.

Zamki, zameczki, zamczyska

1

13

2.

Obiekty historyczne i kulturowe UNESCO Ziemi
Prudnickiej

1

120

3.

Zespół Szkół Medycznych, czyli willa Fränkla i Pinkusa

3

150

4.

Waleria Nabzdyk

1

12

5.

Obiekty historyczne i kulturowe Ziemi Prudnickiej
(wyjazdowa lekcja muzealna)

1

120

6.

Cała Polska czyta dzieciom

1

20

7.

Historia Miasta Prudnika (wyjazdowa lekcja
muzealna)

3

150

8.

Powstania śląskie czy polskie? (wyjazdowa lekcja
muzealna)

1

120

9.

Razem

12

705

Warsztaty muzealne
W 2019 roku najchętniej wybieraną formą warsztatów były warsztaty piernikarskie
i pisankarskie, stanowiące ofertę okresową (przed świętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocą) oraz warsztaty tkackie. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.
Lp.

Nazwa warsztatów

Liczba
warsztatów

Ilość
uczestników

1.

Warsztaty piernikarskie

36

838

2.

Warsztaty pisankarskie

25

518

3.

Warsztaty tkackie

27

646

4.

Warsztaty dekorowania tkanin techniką
drukarską

3

62

5.

Warsztaty – grafika

2

84

6.

Warsztaty tworzenia lampionów z gipsu

2

45

7.

Warsztaty up-cyclingu

1

21

8.

Warsztaty – maski karnawałowe z gipsu

3

66

Razem

99

2280
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Działalność naukowa
Muzeum Ziemi Prudnickiej realizuje działania na niwie naukowej. Poniżej
przedstawiono publikacje książkowe wydane w 2019 r.

Lp.

Tytuł

1

Śląski tygiel
kulinarny.

Autor

Nakład

Specyfikacja

Uwagi

Praca
zbiorowa

1000

Liczba stron:
96+4

Książka wydana staraniem
Stowarzyszenia Odnowa
Wsi Biedrzychowice przy
współpracy z Muzeum
Ziemi Prudnickiej i
Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej.

Róża
Zgorzelska,
Barbara
Piechaczek,
Joanna
Cebula
2

Spojrzenie przez
gardinkę.
Wielokulturowość
Górnego Śląska
na przykładzie
Ziemi Prudnickiej
i Głubczyckiej

Praca
zbiorowa
pod
redakcją
dra
Wojciecha
Dominiaka

Format: 250
mm x 195
mm
Oprawa
miekka
1000

Format: 167 x
235 mm

Wydanie trzecie,
poszerzone
3

„Fränklowie i
Pinkusowie –
ocalałe
dziedzictwo”

Liczba stron:
222+4

Książka wydana staraniem
Stowarzyszenia Odnowa
Wsi Biedrzychowice przy
współpracy z Muzeum
Ziemi Prudnickiej i
Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej.

Oprawa
miękka
Marcin
Husak,
Michał
Vyhlídal

„Flemmichowie i
Schielowie –
tekstylne
dziedzictwo”

1000

Komplet, w
skład
którego
wchodzą
dwie książki
pakowane
do jednego
kartonowego
pudełka.
Liczba stron:
156+4
Format: 150 x
150 mm

Książka wydana w ramach
projektu „Rymarov i
Prudnik – miasta tkaczy.
Wspólne dziedzictwo “
Projekt jest
współfinansowany ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa
w ramach Funduszu
Mikroprojektów
Euroregionu Pradziad.
Przekraczamy granice.

Oprawa
miękka

5. Działalność organizacyjna
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5.1. Frekwencja w Muzeum Ziemi Prudnickiej w 2019 r.
Na niższą niż w latach ubiegłych frekwencję w obiektach MZP wpłynęły czynniki
związane z infrastrukturą obiektów udostępnianych przez instytucję. Od początku
roku Centrum Tradycji Tkackich, w związku z realizowanym projektem z Muzeum
w Rymarzowie, było wyłączone z działań ekspozycyjnych. Ograniczono ruch
zwiedzających w związku z przeprowadzanymi pracami adaptacyjnymi. Od połowy
roku obiekt wyłączono całkowicie ze zwiedzania i udostępniania. W CTT
zorganizowano jedynie wykład R. Wistuby (sala audiowizualna na parterze była
poddana działaniom w ramach projektu w październiku i listopadzie) oraz w I
połowie roku - warsztaty.
Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na frekwencję była niedostępność
Wieży Woka, wynikająca z konieczności remontu klatki schodowej, gdyż jej stan
techniczny zagrażał bezpieczeństwu zwiedzających jak i pracowników. Wieżę
udostępniono w II połowie czerwca.

Odwiedzający i sprzedaż biletów w Muzeum Ziemi Prudnickiej
Lp.
1

2

Rodzaj

Liczba sprzedanych
biletów w 2019 r.

Liczba osób

Bilety
grupowe

65

1565

Arsenał (A)

31

785

Centrum
Tradycji
Tkackich (B)

0

0

Wieża Woka
(C)

25

622

Lekcja
muzealna

9

158

Bilety
indywidualne
ulgowe

196

196

A

183

183

B

13

13
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3

Bilety
indywidualne

726

726

A

134

134

B

8

8

C

582

582

2

2

101 grup, 1709
sprzedanych biletów
(w tym opiekunowie)

2274 (w tym opiekunowie oraz
uczestnicy warsztatów
nieodpłatnych)

Bilet rodzinny

4

Warsztaty

5

Usługa
przewodnicka

______

675

6

Zwiedzanie
nieodpłatne

______

2053

Arsenał

______

1350

CTT

______

357

Wieża Woka

______

346

______

7489

RAZEM

Frekwencja z podziałem na obiekty Muzeum
Lp.

Nazwa obiektu

Liczba osób

1.

Arsenał

3292

2.

Centrum Tradycji Tkackich

1628

3.

Wieża Woka

1550

4.

Zwiedzanie Prudnika z przewodnikiem, lekcje
muzealne oraz uczestnictwo w wydarzeniach
organizowanych poza obiektami Muzeum.

1852

RAZEM

8322

223

Struktura frekwencji w 2019 r. z uwzględnieniem poszczególnych
budynków Muzeum Ziemi Prudnickiej:
Struktura frekwencji w MZP w 2019 r.
Serie1; Inne;
1852; 22%

Serie1; Wieża
Woka; 1550;
19%

Serie1;
Arsenał; 3292;
39%

Serie1;
Centrum
Tradycji
Tkackich;
1628; 20%

Statystyki
odwiedzin
oficjalnej
strony
internetowej
MZP
www.muzeumprudnik.pl oraz strony projektu „Wirtualne Oblicze Kultur” (WOK),
strony cyfrowego muzeum polsko – czeskiego pogranicza. Od początku projektu
WOK (2014 r.) zanotowano ponad 2,9 mln wejść na stronę.
Statystyki odwiedzin w 2019 r.:
a) www.muzeumprudnik.pl

500.000 odwiedzin

b) WOK (www.wok4u.eu)

400.000 odwiedzin

Razem:

900.000 odwiedzin w 2019 r.

a) Frekwencja ogółem Muzeum Ziemi Prudnickiej w latach 2015 – 2019
Serie1; 2016 r.; Serie1; 2017 r.;
Frekwencja w MZP w latach 2015 - 2019
13863
13522

Serie1; 2015 r. ;
9386

Serie1; 2018 r.;
9106

Serie1; 2019 r.;
8322
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Zbiory Muzeum Ziemi Prudnickiej
W roku 2019 majątek Muzeum Ziemi Prudnickiej został powiększony o muzealia
oraz zbiory specjalistyczne. Szczegółowo dane te prezentują poniższe tabele.
a) Zbiory Muzeum
Liczba pozycji
inwentarzowych
Lp.

Dział

(liczba obiektów
muzealnych)
Stan na 31.12.2019

1.

Sztuka

2.

Etnografia

3.

Architektura
i Urbanistyka

4.

Historyczno Artystyczne

120
(131)
308
(308)
1277
(1849)

Wartość
muzealiów w
zł
Stan na
31.12.2019

703 291,00

12 skreśleń

8 811,00

0

100 867,42

Tradycje
Tkackie

6.

Archeologia

(1475)

306
(28068)

14 304,37

Przepisano do działu
Tradycji Tkackich

36 wpisów
oraz 4
skreślenia

Zakup, darowizna.
Skreślenia tyczą się
przepisania do działu
Tradycji Tkackich

25 wpisów

Przeniesienia z innych
działów
(Etnograficznego,
ArtystycznoHistorycznego),
darowizny

1402
5.

Sposób pozyskania

0

5 173,99

1103
(1236)

Ruch
muzealiów
w 2019 r.

0,00

0

832447,78

Razem

b) Księgozbiór
Lp.

Dział

Liczba
woluminów

Przychód w 2019 r.

Sposób pozyskania

1.

Księgozbiór

3102

52

darowizny

2.

Zbiory
specjalistyczne

2549

Razem

5651

0
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Budżet Muzeum Ziemi Prudnickiej w 2019 r.
Alokacja środków finansowych:
1. Dotacje:

678,524,00

a) podmiotowa:

678.524,00

b) celowa:
2. Dochody własne:
3. Środki z rozliczenia projektu
Razem:

0,00
40.237,60
102.285,99
821.047,59

Dochody własne Muzeum Ziemi Prudnickiej w roku 2019 w zestawieniu na źródło
dochodów:
1. usługi:
w tym:

2.
3.
4.
5.

34.930,92

a) wpływy z biletów:
9.810,00
b) prowadzenie warsztatów:
19.110,00
c) usługa przewodnicka:
3.030,00
d) dofinansowanie zakupu książek i pocztówek
1.000,00
e) przychód z reklamy
1.000,00
f) pozostałe usługi:
980,92
dochód ze sprzedaży towarów:
1.553,35
odsetki:
1.016,24
Pozostałe przychody operacyjne:
737,09
Darowizny
2.000,00
Razem:
40.237,60

Średnia liczba etatów w MZP w roku 2019:

11,64

5.6. Projekty i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
W 2019 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej wspólnie z Muzeum w Rymarovie z
sukcesem zrealizowało projektu „Rymarov i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne
dziedzictwo / Rýmařov a Prudnik – města tkalců. Společné dědictví”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice. Całkowita wartość projektu dla
strony polskiej wyniosła 29.220,10 Euro (ok. 127.725,00 zł).
W 2019 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Muzeum w Bruntalu ubiegały się
w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Pradziad o dofinansowanie projektu „Światło
na zabytki. Odkrywane dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza”. Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony i w latach 2020-2021 Prudnik oraz Bruntal będą realizować
wspólne działania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Całkowita wartość
projektu dla strony polskiej wynosi 32 876,40 Euro (ok. 138 080,00 zł).
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W ramach projektu będą realizowane następujące aktywności:
•
•

Iluminacja zewnętrzna Arsenału przy ul. Bolesława Chrobrego 5
Dostosowanie dziedzińca do celów ekspozycyjnych (montaż oświetlenia
galeryjnego, montaż filtru przeciwsłonecznego na szklanym dachu)
• Wystawa prac Hanny Bakuły ze zbiorów Muzeum Ziemi Prudnickiej w
Bruntalu
• Wystawa muzealiów ze zbiorów Muzeum w Bruntalu w Prudniku
• Wydanie wspólnego katalogu do wystaw
• Wymiany studyjne pomiędzy Prudnikiem a Bruntalem.
Opolskie Muzea – projekt Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, w którym
partnerami projektu są: Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Muzeum
Ziemi Prudnickiej. „O! polskie muzea – aplikacja mobilna”, projekt MPP który został
dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Kultura cyfrowa. Aplikacja umożliwi dostęp do ponad 1000
zdigitalizowanych obiektów znajdujących się w zbiorach 21 muzeów województwa
opolskiego. Reklama projektu pojawiła się w mediach ogólnopolskich: Newsweek
oraz PKP Intercity.

Wartości nominalne pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2015-2019
przedstawia poniższy wykres:
Pozyskane środki finansowe zewnętrzne przez Muzeum Ziemi Prudnickiej
w latach 2015 - 2019
Serie1; 2018 r.;
123724

Serie1; 2019 r.;
128 272,00

Serie1; 2017 r.;
104501

Serie1; 2016 r.;
63000

Serie1; 2015 r.;
5700

5.7. Rada Muzeum
Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z
póź. zm.) w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku działa Rada Muzeum. Rada
Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności
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wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia działalność muzeum a także zatwierdza
roczny plan jego działań. Członkowie Rady Muzeum Ziemi Prudnickiej są
powoływani co 4 lata przez Radę Miejską w Prudniku. W lipcu 2019 roku nastąpiła
zmiana przedstawiciela organu prowadzącego w Radzie Muzeum – w miejsce S.
Hawrona Rada Miejska w Prudniku powołała obecnego wiceburmistrza – Jarosława
Szóstkę.
Skład Rady Muzeum na lata 2016-2019:
Stanisław Derda – przewodniczący
dr Beata Wewiórka
Maria Strońska
Stanisław Hawron (do lipca 2019 r.)
Jarosław Szóstka (od lipca 2019 r.)
Franciszek Dendewicz
*Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej – Wojciech Dominiak, członek
Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP) oraz Międzynarodowej Rady Muzeów
(ang. International Council of Museums – ICOM) został w 2019 roku powołany
uchwałą Rady Miasta Opola do Rady Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Od 2014 r.
W. Dominiak jest także członkiem Rady Muzeum Śląskiego w Opawie –
najstarszego muzeum w Republice Czeskiej.
•
•
•
•
•
•

Zakończenie
W 2019 roku Muzeum Ziemi Prudnickiej obchodziło swoje 60 – lecie. Szczególnym
momentem uroczystości było wystąpienie byłej kierownik muzeum, archeolog –
Małgorzaty Dutkiewicz, która z pełnym uznaniem i podziwem odniosła się do
rozwoju tej placówki na przestrzeni dziesięcioleci. To zasługa wszystkich
pracowników i osób decyzyjnych w muzeum, którzy przez lata wpływali na rozwój
tej ważnej instytucji kultury w mieście. Ludzi, z wielką pasją, bo bez pasji i
zaangażowania pracowników muzeum przestanie spełniać rolę, kształtującą
postawy społeczne i uwrażliwiającą na sztukę i na to, co minione. Ale stan dzisiejszy
to także zasługa organu prowadzącego, finansującego muzeum.
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
PRUDNIK

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku to placówka oświatowowychowawcza, która zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie turystyki i rekreacji.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku to przede wszystkim
bezpieczna i nowoczesna baza noclegowa dla dzieci i młodzieży.
Organem prowadzącym schronisko jest Gmina Prudnik.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku z filią w Wieszczynie
posiada łącznie 110 miejsc noclegowych. W tym:
a) SSM „Dąbrówka” w Prudniku – 66 miejsc,
b) Filia „U Króla Gór Opawskich” – 44 miejsca.
Każde schronisko oprócz pokoi noclegowych posiada dobrze wyposażoną salę
konferencyjną, jadalnię, przechowalnię bagażu, kuchnię samoobsługową,
prasowalnię, bezpłatny parking, internet WiFi oraz kącik tzw. „mini biblioteczkę” z
książkami jak również bezpłatne materiały promocyjne o regionie oraz stanowisko
komputerowe.
Schronisko jest jednostką gminy, za świadczone usługi noclegowe i
gastronomiczne pobierane są opłaty, które gromadzone są na wydzielonym
rachunku.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zatrudnia w dwóch
budynkach 10 pracowników na pełny etat, 1 osoba- recepcjonista na ½ etatu i 1
osoba (nauczyciel w świetlicy) na 8/26 etatu tj.:
Gospodarka finansowa jest prowadzona w oparciu o roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki danego roku tj. 2019r.
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I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG:
PLAN DOCHODÓW – 562 700,00 zł, Dochody wykonane - 550 156,42 zł.
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85417 Edukacja opieka wychowawcza
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy – 29 163,21 zł
§ 0830 Wpływ z usług – 498 782,42 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki -2 844,99 zł
§ 0960 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 900,00zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 13 465,80 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85417 – 550 156,42 zł.

II.SUBWENCJA PRZYZNANA Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA
JEDNOSTEKI OŚWIATOWO –WYCHOWAWCZEJ SSM „DABRÓWKA” w
PRUDNIKU154 090,79 zł.

III.WYDATKI: (Świetlica)
DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Plan – 9 200,00 zł
Wykonanie – 7 897,89 zł.
IV. WYDATKI: DZIAŁ 854

EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe
Plan – 1 038 042,39 zł.
Wykonanie – 974 320,29 zł.

W obu rozdziałach nie przekroczono planu wydatków.
Działalność schronisk nastawiona jest głównie na upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych form
wypoczynku, zgodnie z jednym z celów określonych w statucie. Schronisko posiada
ofertę cenową za noclegi dla dzieci i młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycieli i
opiekunów grup zatwierdzoną przez Burmistrza Prudnika.
Schroniska prowadzą bardzo aktywną wielopłaszczyznową reklamę (na wielu
stronach i portalach internetowych, przez rozpowszechnianie różnych folderów i
gadżetów promocyjnych, rozmieszczenie banerów, tablic informacyjnych,
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uczestnictwo w targach turystycznych w 2019 r w Katowicach i Warszawie, na
targach edukacyjnych w Łodzi, na targach wolnego czasu w Gdańsku, oraz
uczestnictwo w spotkaniach z nauczycielami w szkołach w gminie: Lubrza,
Głogówek, Biała, Głuchołaz, Nysa i Opole w celu przedstawienia ofert).
Najważniejszą formą reklamy schronisk jest wysoka jakość świadczonych usług,
dzięki której turyści wraca lub poleca usługi swoim znajomym tzw. „marketing
szeptany”.
Zadania wykonane przez schroniska w roku 2019 obfitowały w różnego rodzaju
akcje marketingowe polegające na popularyzacji oraz rozpowszechnianiu
materiałów promocyjnych dotyczących schronisk działających na terenie
województwa opolskiego.
Akcje te polegały na przesyłaniu ofert drogą mailową, a także pocztą tradycyjną do
różnych grup odbiorców. Głównym odbiorcą ofert są szkoły zarówno podstawowe,
licealne i zawodowe, którym oferowano gotowe pomysły spędzenia wolnego czasu
podczas wycieczek szkolnych czy obozów. Oferty docierały do takich województw
jak: wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, śląskie, dolnośląskie i
mazowieckie.
Ważną grupą odbiorców po środowiskach szkolnych jest społeczność harcerska
zarówno opolska jak i z innych województw. Kolejną grupą docelową, z którą
została podjęta współpraca jest młodzież zrzeszona w różnego rodzaju klubach
sportowych, głównie piłki nożnej, koszykówki i łucznictwa.
Młodzież korzystała z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku (boiska,
Orliki, hala, basen kryty i odkryty).
Oferty docierały także do wielu innych grup docelowych. m.in. biur podróży,
urzędów miast (departamenty i wydziały oświaty) duszpasterstw akademickich,
chórów młodzieżowych i studenckich. Schroniska również są miejscem organizacji
spotkań społeczności prudnickiej (jak kluby sportowe).
Uczestnicząc w konkursie i podsumowaniu Współzawodnictwa Szkolnych
Schronisk Młodzieżowych w Polsce Schronisko prudnickie otrzymało po raz trzeci
„Złote wyróżnienie”, dyplom od Zarządu Głównego PTSM z Warszawy oraz list
gratulacyjny Pani Minister Edukacji Narodowej i Kuratora Opolskiego.
Schronisko w 2019r roku wraz z Zarządem Głównym PTSM z Warszawy było
współorganizatorem 58 Ogólnokrajowego Konkursu Współzawodnictwa
Polskich Schronisk Młodzieżowych. To wyróżnienie było nie tylko reklamą dla
miasta Prudnik, ale dla województwa opolskiego.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku w dniach od 5 do 7
kwietnia 2019r gościło w swoich progach 65 dyrektorów schronisk młodzieżowych
z całej Polski. Dyrektorzy Schronisk byli uczestnikami Gali 58 Ogólnopolskiego
Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych zorganizowanej pierwszy
raz na ziemi opolskiej właśnie tu w Prudniku.
Współorganizatorami współzawodnictwa była Gmina Prudnik, Szkolne
Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku, Polskie Towarzystwo Schronisk
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Młodzieżowych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w
Opolu, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Patronat Honorowy pełnił: Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda
Opolski, Burmistrz Prudnika, Starosta Prudnika i Kurator Oświaty w Opolu.
Od 01.01.2019r do 31.12.2019r w dwóch obiektach przyjęto 4 561 osób udzielając 12.609
osobo-dób. Obłożenie w Prudniku wynosiło na poziomie ponad 40% w skali roku,
natomiast w Wieszczynie ok 20%.
Razem schroniska przyjęły 98 grup
zorganizowanych.

Obłożenie obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w
Prudniku za 7 lat (2013-2019r).
L
P

ROK
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WY

ILOŚĆ OSÓB
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E
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25,00%

360

2
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6808

26,00%

360

3
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3271
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29,00%

360

4

2016

2839

7587

32,00%

360

5

2017

3749

8971

38,00%

358

6

2018

3514

8640

37,00%

357

7
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3033

9576

40,00%

359

Ilość grup zorganizowanych korzystających z noclegów za 2019r - 60 grup.
Goście zagraniczni korzystający z noclegów (Ukraina, Niemcy, Węgry, Portugalia,
Anglia Czechy, Irlandia i Turcja).
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II.WIESZCZYNA.
1.Obłożenie obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „U KRÓLA GÓR
OPAWSKICH” W WIESZCZYNIE za 7 lat (2013-2019r).
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6
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7
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1528
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Grupy zorganizowane korzystające z noclegów za 2019 - 38 grup.
Goście zagraniczni korzystający z noclegów (Ukraina, Niemcy, Anglia, Czechy).

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, powołana Uchwałą Nr XLVII1726/2009
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. (zmieniona Uchwałą Nr
LVIII/906/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2010 r.) rozpoczęła swoją
działalność z dniem 1 grudnia 2012 r.
Od dnia 1 stycznia 2020r. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik została
połączona
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i obecnie jednostka nosi nazwę Agencji Sportu i
Promocji w Prudniku.
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DZIAŁALNOŚĆ

AGENCJI
PROMOCJI
I
ROZWOJU
GMINY
PRUDNIK
ZWIĄZANA
Z FUNKCJONOWANIEM REGIONALNEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zarządzała dwoma obiektami
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku usytuowanymi w
centrum miasta. Pierwszy obiekt Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w
Prudniku zlokalizowany przy ul. Plac Zamkowy 2 rozpoczął działalność w dniu 3
grudnia
2012.
Drugi
obiekt
Inkubatora
w
Prudniku
przy
ul. Plac Wolności 6 rozpoczął działalność w dniu 1 sierpnia 2013 r. Łącznie do
dyspozycji najemców oddanych było 47 lokali użytkowych oraz 8 pomieszczeń
magazynowych.
Pierwszeństwo przyjęcia do Inkubatora miały: osoby bezrobotne, nie aktywne
zawodowo oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego
będący małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa. Agencja nie wynajmowała lokali użytkowych Inkubatora osobom
fizycznym, spółkom prawa handlowego, spółdzielniom zamierzającym podjąć lub
też prowadzącym działalność gospodarczą uciążliwą dla środowiska naturalnego,
lub w całości bądź w części konkurencyjną względem profilu działalności Agencji.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące w obiekcie Inkubatora przy ul. Plac
Zamkowy 2.
W budynku Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac
Zamkowy 2 do dyspozycji najemców było 35 lokali użytkowych (w znacznej części
umeblowanych) oraz 8 pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na
poszczególnych kondygnacjach:
Wg stanu na dzień 31.12.2019 w obiekcie Inkubatora przy ul. Plac Zamkowy 2
wynajętych było 31 lokali oraz 7 magazynków.

Liczba firm prowadzących działalność
gospodarczą w obiekcie przy Placu
Zamkowym 2
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Źródło: Opracowanie własne
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Podmioty gospodarcze funkcjonujące w obiekcie Inkubatora przy ul. Plac
Wolności
W obiekcie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Placu Wolności 6 do
dyspozycji najemców oddanych było 12 lokali użytkowych (w tym 5 lokali
umeblowanych) zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach.

Liczba firm prowadzących działalność
gospodarczą w obiekcie przy Placu Wolności 6
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Źródło: opracowanie własne
Informacja dotycząca kwestii zatrudnienia generowanego przez dwa obiekty
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku.
Dwa obiekty Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości wg stanu na dzień
31.12.2019 były miejscem pracy dla 43 osób będących właścicielami podmiotów
gospodarczych i pracowników firm zlokalizowanych w dwóch obiektach
Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy czym:
- w budynku przy ul. Plac Zamkowy 2 pracowało 37 osób.
- w budynku przy ul. Plac Wolności 6 pracowało 6 osób.
Dwa obiekty Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości były również miejscem
pracy dla 3 pracowników Agencji tj. 2 pracowników gospodarczych zatrudnionych
na umowę o pracę i jeden pracownik biurowy odpowiedzialny za utrzymanie
obiektów i pozyskiwanie nowych najemców.
Działalność Agencji związana z promocją Gminy Prudnik Udział w imprezach
wystawienniczo – targowych
Targi turystyczne REGIONTOUR w Brnie 17-20.01.2019 r.
Targi turystyczne WROCŁAW 28.02 - 01.03.2019 r.
Targi turystyczne OSTRAWA 01-03.03.2019 r.
Targi turystyczne „GLOBALNIE” W KATOWICACH 29-31.03.2019 r.
Targi Tourism Expo 2019 w Ołomuńcu 5-6.04.2019 r.
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Przedsięwzięcia organizowane przez agencje Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik
25 stycznia 2019 r. - pierwsze otwarte spotkanie Burmistrza Prudnika z
przedsiębiorcami zorganizowane przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik, w którym wzięło udział ponad 50 przedstawicieli firm, instytucji czy też
stowarzyszeń.
27 marca 2019 r. spotkanie z przedsiębiorcami - w Prudnickim Ośrodku Kultury
Grzegorz Zawiślak Burmistrz Prudnika oraz Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza
spotkali się z podmiotami gospodarczymi. Celem spotkania był wybór
przedstawicieli Rady Biznesu. Wzięło w nim udział 17 przedsiębiorców, którzy zostali
członkami Rady. Spotkanie zostało zorganizowane przez Agencję Promocji i
Rozwoju Gminy Prudnik.
IV Turystyczny Rajd Rowerowy „Śladami Franciszka Surmińskiego i Stanisława
Szozdy – legend polskiego kolarstwa” 27.04.2019 r.
Rajd rowerowy to impreza turystyczna organizowana przez Agencję Promocji z
powodzeniem już od 4 lat. Z roku na rok liczba uczestników wzrasta i ostatnio
oscylowała w granicach 100 osób. Rajd rowerowy jest imprezą wielopokoleniową
biorą w nim udział całe rodziny głównie z Prudnika, Głuchołaz, Nysy, Opola, a nawet
z Rybnika. Trasa w ubiegłym roku nie była wymagająca, za to obfitowała w atrakcje
krajoznawcze.
Organizacja rajdu miała na celu popularyzację turystyki rowerowej, aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz walorów przyrodniczych i kulturowych
Ziemi Prudnickiej. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego
Pogranicza Polsko – Czeskiego 07– 09.06.2019 r.
W 2019r. odbyła się 22 edycja Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła
Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego. Przez 3 dni trwania imprezy
zanotowano rekord frekwencji. Ponad 11 tys. osób wzięło udział w Wystawie w roli
odwiedzających.
22. edycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” 13-15.09.2019 r.
W dniach od 13 do 15 września 2019 r. w hali sportowej przy ul. Łuczniczej odbyły
się
24. 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 przeszło dziesięć
tysięcy odwiedzających.
21 września Otwarcie Szlaku Miejskiego - Pomysłodawcą oraz realizatorem
miejskiej trasy była Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, która przygotowała
stoisko z publikacjami promocyjnymi. W dniu otwarcia każdy z uczestników mógł
przejść szlak otrzymując uprzednio okolicznościową plakietkę, przewodnik z mapą
oraz kartę kontrolną z oznaczonymi punktami, którą należało podbić w celu
potwierdzenia zaliczenia danej atrakcji. Na szlaku napotkać można było na barwne
postacie z grupy rekonstrukcyjnej, które uatrakcyjniły wydarzenie.
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I Interaktywny Turniej Wiedzy o Prudniku 18.10.2019 r.
Z okazji 740-lecia miasta Prudnik po raz pierwszy Agencja Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik zorganizowała Interaktywny Turniej Wiedzy o Prudniku. Turniej
skierowany był do uczniów szkół podstawowych Gminy Prudnik, w której wzięło
udział 6 szkół.
Jarmark Bożonarodzeniowy 6-8.12.2019 r.
Organizowany po raz czwarty przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Jarmark Bożonarodzeniowy, odbył się w dniach 6-8 grudnia.
Otrzymane nagrody za działalność Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
- W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Jeseniku odbyła się konferencja "Świąteczne
zwyczaje
i tradycje" podczas której zostali wyłonieni beneficjenci projektów realizowanych
za pośrednictwem Euroregionu Pradziad. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik została wyróżniona za aktywny udział w realizację projektów polskoczeskich.
Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Prudniku, Dom Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury w Białej oraz LKS
Zarzewie Prudnik.
- Podczas otwarcia targów odbyło się podsumowanie konkursu wrocławskich
targów na której wręczono „Kryształowe Orły”. Nagroda ta jest prestiżowa i
przyznawana w trzech kategoriach: produkt regionalny, atrakcja turystyczna,
wydarzenie cykliczne - związane z turystyką lub produktem turystycznym.
Nagrody te podkreślają zasługi i wyjątkowość działań w sektorze turystyki. W 2019
roku, jak wskazał organizator, wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń w każdej kategorii –
4 krotnie więcej niż w roku poprzednim. Spośród wszystkich zgłoszeń nominację
otrzymało 5 miast, w tym Twierdza Kłodzka, Sudecka Zagroda Edukacyjna,
Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz Naklejka Wondercards. Polsko – czeski
produkt turystyczny Wieże Pogranicza został nagrodzony w kategorii „Atrakcja
turystyczna”. Jest to już druga nagroda dla polsko - czeskiego produktu.
W 2018 roku Wieże Pogranicza zostały wyróżnione przez Opolską Regionalną
Organizację Turystyczną za modelową współpracę transgraniczną przy
budowaniu produktu turystycznego.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD INTERREG
V-A
4.1. Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki
W dniach 25 – 26 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu
sterującego Euroregionu Pradziad. Decyzją EKS wniosek pod nazwą „Prudnik i
Krnov na wyciagnięcie ręki” został wybrany do dofinansowania ze środków
Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Prudnik, a jednostką realizującą
projekt Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. Agencja samodzielnie
aplikowała o uzyskane wsparcie, będzie realizowała i rozliczała złożony projekt.
Partnerem projektu jest miasto Krnov.
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Po stronie polskiej w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- wykonanie aplikacji mobilnej natywnej na system Android i iOS. Aplikacja
zawierać będzie indywidualną grafikę i projekt funkcjonalny, moduł miejsca, moduł
trasy, moduł audioprzewodnika, moduł wydarzeń i aktualności z kalendarzem,
moduł powiadomień push, moduł mapa w oparciu o podkłady Open Street Maps
lub Google Maps, moduł dojazd (przez Google Maps), czytnik QR - kodów, CMC do
zarządzania treścią. Opracowanie tekstów dotyczących walorów przyrodniczych i
kulturowych Prudnika, tłumaczenie tekstu polskiego na języki: angielski, niemiecki
i czeski oraz nagrań za pomocą lektorów audioprzewodnik w 4 wersjach
językowych (polskim, czeskim, angielskim, niemieckim);
- wynajęcie stoiska i przestrzeni na targach turystycznych w Polsce;
- promocja aplikacji wśród mieszkańców i turystów;
- zakup zestawu nagłośnieniowego;
Wartość projektu wynosi 34 715,49 euro tj. 145 805,06 zł dla gminy Prudnik.
Na którą składa się 85 % dofinansowania z EFRR w kwocie 29 508,16 euro tj. 123
934,29 zł (85% wartości projektu).
5 % dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1 735,77 tj. 7 290,23 zł
Oraz 10 % wkład własny gminy w kwocie 3 471,56 tj. 14 580,55 zł.
Przewidywany termin realizacji projektu 1 październik 2019 – 30 wrzesień 2020 r.
Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim
W dniach 21-22 maja 2018 r. Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził listę
projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazł się projekt pn.”
Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim”. Realizacja
projektu polegała na organizacji kolejnej edycji Wystawy Twórców Ludowych i
Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz promocji imprezy
poprzez udział w targach po obu stronach granicy wspólnie z partnerem czeskim.
Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w zakresie
wspólnej promocji twórczości ludowej kultywowanej na pograniczu polskoczeskim oraz wzmocnienie integracji na poziomie lokalnym twórców obu państw.
Okres realizacji projektu 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Kwota dofinansowania 17 000,00 euro, 71 400,00 zł (85%)
Całkowita kwota 82 000,00 zł
Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnova i Prudnika
W dniach 3-4 września 2018 r. Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził listę
projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazł się projekt pn.”
Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnova i Prudnika”. W
ramach działań założonych w projekcie pracownicy Urzędu Miejskiego w
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Prudniku oraz Urzędu Miasta w Krnovie wzięli udział we wspólnych wyjazdowych
szkolenia z języka czeskiego, wypalenia zawodowego oraz etyki.
Kwota jaką Agencja uzyskała na realizację zadania to 13 132,00 euro, 55 154,40 zł.
Realizacja projektu potrwała do 01.04.2020 r.
Prudnicki Szlak Miejski
Prudnicki Szlak Miejski to licząca 4,5 km pętla, dzięki której zwiedzanie można
zacząć
w każdym punkcie trasy. Szlak pozwala zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki
Prudnika. Trasę można podzielić na dwa odcinki, pierwszy pozwala poznać atrakcje
w centrum miasta i parku miejskiego, drugi przybliża m.in. historię prudnickiego
włókiennictwa.
Szlak jest oznakowany w terenie charakterystycznym kwadratem w barwach
miasta. Na trasie znajdują się również tablice informacyjno - promocyjne.
W ramach projektu wydane zostały publikacje: przewodnik po szlaku, folder dla
dzieci, które były promowane podczas uroczystego otwarcia szlaku oraz album
fotograficzny „Prudnik nieZwykły” Grzegorza Kubiaka, który dostępny był podczas
wystawy autora zorganizowanej w Prudnickim Ośrodku Kultury.
W dniu otwarcia każdy z uczestników przeszedł szlak otrzymując uprzednio
okolicznościową plakietkę, przewodnik z mapą oraz kartę kontrolną z oznaczonymi
punktami, którą należało podbić w celu potwierdzenia zaliczenia danej atrakcji. Po
przejściu trasy i okazaniu karty kontrolnej uczestnicy w nagrodę otrzymując gadżet
promocyjny. Otwarciu szlaku miejskiego wzięli udział mieszkańcy Krnova. Kilka
tygodni wcześniej, w ramach projektu, prudniccy turyści pojechali do Krnova, aby
zwiedzić tamtejszą miejską trasę.
Projekt pozwolił na szeroką promocję Prudnickiego Szlaku Miejskiego w prasie
lokalnej, w ościennych województwach oraz po stronie czeskiej. Wykonany został
również spot promocyjny, który emitowany był w Telewizji Polskiej w oddziałach
regionalnych we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Na początku roku przedstawiciele
miasta Krnova oraz Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik uczestniczyli w
targach turystycznych w Katowicach i czeskiej Ostrawie promując walory
turystyczne obu miast.
Prudnicki Szlak Miejski jest nowym produktem turystycznym ułatwiającym
zwiedzanie największych atrakcji miasta. Dzięki realizacji projektu Prudnik dołączył
do grona nielicznych miejscowości w województwie opolskim, które mogą
pochwalić się tego typu atrakcją.
Wartość projektu wynosi 29 618,86 euro, tj. 124 399,21 zł dla Gminy Prudnik, na którą
składa się 85 % dofinansowania z EFRR w kwocie 25 176,03 euro tj. 105 739,33 zł (85%
wartości projektu), 5 % dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1 480,94 euro
tj.
6 219,95 zł oraz 10 % wkład własny gminy w kwocie 2 961,89 euro tj. 12
439,94 zł. Termin realizacji projektu 1 październik 2018 r. – 30 wrzesień 2019 r.
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AGENCJA PROWADZIŁA RÓWNIEŻ DZIAŁANIA
PARTNERSKIMI:
Northeim, Nadwirna, Krnov, Bruntal.
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ZATRUDNIENIE W AGENCJI PROMOCJI I ROZWOJU GMINY PRUDNIK.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
zatrudnionych było 8 osób
GOSPODARKA FINANSOWA AGENCJI PROMOCJI I ROZWOJU GMINY PRUDNIK.
W 2019r. plan dochodów po zmianach – 253 288,00 zł, wykonano 245 246,90 zł
ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 222 698,96 zł
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 547,94 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku był jednostką budżetową Gminy Prudnik,
realizującą zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej o charakterze
użyteczności publicznej. Swoją działalność rozpoczął 4 lipca 1975 roku.
Od dnia 1 stycznia 2020r. Ośrodek Sportu i Rekreacji został połączony
z Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik i obecnie jednostka nosi nazwę
Agencji
Sportu
i Promocji w Prudniku.
Administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi
Ośrodek Sportu i Rekreacji w swoim zarządzie posiadał następujące obiekty
sportowo-rekreacyjne:
1. Stadion sportowy przy ul. Kolejowej.
2. Halę sportową przy ul. Łuczniczej.
3. Kompleks Sportowy „Sójka”, w skład, którego wchodzą kryta pływalnia, hala
sportowa oraz boiska wielofunkcyjne i street workout.
4. Kąpielisko letnie przy ul. Zwycięstwa.
5. Stadion sportowy przy ul. Włoskiej.
6. Budynek administracyjny – przy ul. Parkowej 4 – do końca 2019r.
7. Centrum Sportowe w Niemysłowicach – do końca 2019 r.
8. Boiska „ORLIK 2012” oraz plac zabaw w parku miejskim.
9. Korty tenisowe w parku miejskim.
10. Siłownia na wolnym powietrzu w parku miejskim.
11. Place zabaw oraz boisko przy ul. Traugutta wykonane w ramach IV etapu
rewitalizacji.
12. Baza turystyczno-noclegowa przedgórza Gór Opawskich (ścieżki rowerowe i
wieże widokowe).
13. Boisko sportowe w Moszczance wraz z zapleczem sanitarnym.
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14. Nieruchomości stanowiące boiska sportowe wraz z zapleczami w
Czyżowicach, Mieszkowicach, Niemysłowicach, Rudziczce, Łące Prudnickiej i
Szybowicach.
Obiekty te stanowią znaczącą część bazy sportowo – rekreacyjnej Gminy
Prudnik, służą społeczeństwu w zaspokajaniu potrzeb między innymi uprawiania
sportu tzw. wyczynowego, organizowanego w klubach sportowych, szkolnego,
sportu masowego i rekreacji. Obiekty były udostępniane zainteresowanym
podmiotom w oparciu o umowy najmu, bilety wstępu lub jak w przypadku boisk
sportowych ogólnodostępnych nieodpłatnie. Środki finansowe na pokrycie
wydatków związanych z eksploatacją i remontami oraz utrzymaniem w sprawności
technicznej obiektów i wyposażenia pochodziły z budżetu Gminy.
Kompleks sportowy „Sójka”
Kompleks Sportowy Sójka działalność rozpoczął 29 września 2018 roku. W jego
skład wchodzi pływalnia i hala sportowa oraz wcześniej istniejące w tym miejscu
boiska wielofunkcyjne. Pływalnia posiada 2 wanny z hydromasażem, brodzik, a
także
masaże
w niecce basenowej oraz wypłycony brodzik na całej długości dla dzieci uczących
się pływać. Hala sportowa posiada pełnowymiarowe boisko do koszykówki,
siatkówki oraz widownię na 200 osób. Zatrudnienie w prezentowanej jednostce w
2019 roku obejmowało szesnaście osób.
W ubiegłym roku Sójkę odwiedziło 47 026 osób.

wejścia
do strefy
pływania w kompleksie Sójka
Serie6; zniżkowy
;
1847
Serie6; zajęcia WF;
2665
Serie6; tanie
poranki ; 895
Serie6; bilet
rodzinny ; 2248
Serie6; Opolska
karta dużej rodziny ;
1983
Serie6; szkółka
pływacka ; 3366
Serie6; Ulgowy ;
4996

Serie6; Senior;
10007

Serie6; Normalny ;
11046
Serie6; Multisport ;
196
Serie6; Legitymacja
weterana ; 24
Serie6; Karty
podarunkowe ; 9
Serie6; Grupa z
instruktorem ; 6033
Serie6; Ferie ; 1581
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Dochody osiągnięte w 2019 roku z działalności Kompleksu Sportowego Sójka
wyniosły 389 793,27 zł [brutto].
W ubiegłym roku odbyły się dwie imprezy sportowe zorganizowane w
kompleksie tj. Maraton Fitness (październik) – 80 uczestników, a także zawody
pływackie o Puchar Burmistrza Prudnika, na które zgłosiło się 67 zawodników i
zawodniczek. W czasie ferii na pływalni przygotowane zostały dla dzieci atrakcje w
postaci wodnego toru przeszkód, w tym zawodów w pokonywaniu go na czas.
Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o grafik, w chwili obecnej hala służy PSP
nr 1, MKS „Smyk, MKS „Pogoń Prudnik”, UKS „4”, SMOK oraz KOSSM oraz
indywidualnych grupom. Na hali sportowej odbywają się liczne zawody i turnieje
szkolne, zawody ministrantów w różnych dyscyplinkach sportowych. W roku 2019
została rozegrana Prudnicka Liga Halowej Piłki Nożnej.
W kompleksie „Sójka” znajdują się też boiska wielofunkcyjne w tym: boisko do
gry
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Obiekt jest czynny od
poniedziałku do niedzieli. W roku szkolnym w godzinach przedpołudniowych w
głównej mierze korzystają z niego szkoła i przedszkole, a w godzinach
popołudniowych mieszkańcy Prudnika.
ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH
Sport organizowany w klubach i wszelkich stowarzyszeniach, polityka finansowa,
kadrowa itp. tych organizacji jest ich autonomicznym prawem, posiadają
osobowość prawną, a ich działalność nie należy do zadań własnych gminy. Gmina
może wspierać finansowo stowarzyszenia, kluby sportowe przyznając im dotacje
oraz stwarzać warunki do uprawiania sportu, dbać o utrzymanie i rozwój
infrastruktury sportowej, udostępniając własne obiekty do zajęć treningowych i
rozgrywania zawodów sportowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne gminy w zakresie kultury
fizycznej organizując zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjnych o
charakterze masowym dla wszystkich wedle corocznego kalendarza imprez
sportowo-rekreacyjnych. Poza kalendarzem, realizowane były również inne
imprezy, których OSiR był współorganizatorem, m.in. turnieje piłki nożnej
organizowane przez ORLIK Prudnik, Opolski Związek Piłki Nożnej, turnieje
koszykówki organizowane przez SMYK Prudnik oraz Pogoń Prudnik, turnieje
integracyjne służb mundurowych w piłce nożnej, koszykówce czy siatkówce.
Wspierana była również organizacja zawodów nordic walking oraz zawody
wędkarskie o puchar Burmistrza Prudnika, o puchar Dyrektora OSiR, nocne zawody
gruntowe a także zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Na obiektach OSIR
kilka razy do roku gościliśmy reprezentantów Polski oraz innych kadr narodowych
w łucznictwie podczas zawodów kontrolnych kadry narodowej, które
niejednokrotnie są eliminacjami do zawodów łuczniczych rangi mistrzostw Europy
czy Świata. Ponadto w okresie jesienno-zimowym od wielu lat OSIR był
organizatorem imprez sportowych, które na stałe wpisały się do kalendarza i
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a są to:
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1.

Prudnicka Liga Halowej Piłki Nożnej – rozgrywki prowadzone są od listopada
do marca w każdą niedzielę lub sobotę w hali OSiR przy ul. Łuczniczej 1. W
obecnych rozgrywkach udział wzięło 10 drużyn, w składach których średnio
zapisanych było po 10 osób, rozegranych zostało 45 - 30-sto minutowych
meczów.
2. Prudnicka Liga Koszykówki NBA, której obecnie trwa już 24 edycja. Rozgrywki
odbywają się w hali OSiR przy ul. Łuczniczej 1 w każdy poniedziałek w
miesiącach od października do kwietnia (czas trwania ligi uzależniony jest od
ilości zgłoszonych drużyn). Do ligi zgłosiło się w tym sezonie 10 drużyn w
składach, których w sumie zapisanych jest 120 osób. W sumie terminarz
przewiduje 69 meczów, z których każdy - w zależności od grających drużyn trwa około 60 minut.
3. Prudnicka Liga Siatkówki - 23 edycja. Od sezonu 2018/2019 nasza liga siatkówki
rozgrywana jest w hali sportowej kompleksu „SÓJKA” przy ul. Podgórnej 7 w
Prudniku. Rozgrywki tej ligi prowadzone są co tydzień we wtorki w miesiącach
od listopada do marca (czas trwania ligi uzależniony jest od ilości zgłoszonych
drużyn). W ostatniej edycji ligi udział brały 4 dwunastoosobowe zespoły, które
do końca rozgrywek rozegrają 24 mecze.
Wszystkie prudnickie ligi amatorskie prowadzą licencjonowani sędziowie - piłki
nożnej, siatkówki oraz koszykówki. Ze względu na specyfikę tej dyscypliny sportu
oraz tradycje koszykarskie Prudnika za czym idą duże umiejętności zawodników
oraz wyskoki poziom meczów, każde spotkanie w lidze koszykówki prowadzone
jest przez dwóch sędziów boiskowych oraz dwóch sędziów stolikowych.
Mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo uczestników rozgrywek
wszystkie imprezy zabezpieczane były również przez profesjonalną obsługę
medyczną. Oprócz tego na obiektach OSIR odbywały się (jak coocznie) ligowe
rozgrywki: I liga Koszykówki Mężczyzn, Liga Juniorów i Kadetów Koszykówki
Mężczyzn. Od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 21:30 odbywają się
treningi sekcji karate, łuczników, piłkarzy nożnych, siatkarzy oraz nauka jazdy na
rolkach i unihokej. Niemal w każdą sobotę oraz bardzo często w niedzielę na hali
OSiR w/w rozgrywki odbywają się naprzemiennie od wczesnej jesieni do późnej
wiosny.
Od września 2018 roku funkcjonuje również kompleks sportowy „SÓJKA”. W hali
sportowej tego kompleksu swoje treningi oraz rozgrywki prowadziły najmłodsze
zespoły „SMYKA” Prudnik w kategoriach wiekowych U10, U13, U14, Szkolny
Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki - w skrócie SMOK oraz Koszykarski Ośrodek
Sportowego Szkolenia Młodzieży – w skrócie KOSSM. Treningi odbywały się
codziennie w godzinach od 15:30 do 18:30, natomiast mecze rozgrywane były w
soboty. W godzinach 18:30 do 21:30 hala wynajmowana jest na zajęcia koszykówki,
siatkówki oraz piłki nożnej stowarzyszeniom sportowym oraz osobom prywatnym.
W roku 2019 przeprowadzonych zostało ponad 30 różnorakich imprez
sportowych, nie licząc spotkań amatorskich lig czy też zawodów szkolnych. Do
najważniejszych imprez 2019 roku zalicza się: VI Memoriał im. Stanisława Szozdy –
Kolarskie Kryterium Uliczne – uznany za imprezę roku 2016 w Plebiscycie NTO,
Turniej Koszykówki Ulicznej Streetball Prudnik 2019, Wakacyjny Turniej Siatkówki
Plażowej, VII Maraton MTB Prudnik, VIII Bieg Prudnicki, Zawody Pływackie dla
Dzieci Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Prudnika.
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Koordynowanie sportu szkolnego
Zawody sportowe są podstawowymi formami upowszechniania sportu wśród
młodzieży szkolnej. Każda szkoła posiada własny program z określeniem wiodących
dyscyplin sportowych. Organizatorami sportu w szkole są Szkolne Kluby Sportowe
i Uczniowskie Kluby Sportowe.
Sprawdzianem umiejętności młodych sportowców jest ich udział i osiągane wyniki
w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (WIMS), których koordynatorem
jest Szkolny Związek Sportowy, od wielu lat organizator współzawodnictwa
sportowego szkół realizowanego w ramach programu „Sportu wszystkich dzieci”.
System rozgrywek i organizacji imprez dociera do każdej szkoły
w postaci Kalendarza WIMS w danym roku szkolnym. W naszej gminie
koordynator
wraz
z zaproszonymi na zebranie nauczycielami oraz dyrekcją szkół wspólnie
opracowują kalendarz imprez dostosowując terminy i dyscypliny sportu do naszych
możliwości i potrzeb regulaminu WIMS. Za organizację wyżej wymienionych
imprez odpowiada wyznaczona na zebraniu szkoła. Koordynator we współpracy z
koordynatorem powiatowym odpowiedzialny jest za sprawny przepływ informacji
przed, w trakcie i po zawodach sportowych. Polega to na sporządzeniu komunikatu
z przeprowadzonych zawodów, zamieszczeniu w Systemie Rejestracji Szkół oraz
przesłaniu do koordynatora powiatowego oraz wojewódzkiego. Komunikaty z
zawodów szkolnych umieszczane były również na stronie internetowej oraz na
portalu społecznościowym OSiR Prudnik. Jakiekolwiek zmiany terminów imprez
ustalane są z poszczególnymi koordynatorami oraz zainteresowanymi szkołami
począwszy od szczebla gminnego, na wojewódzkim kończąc. Podstawową rolą
OSiR-u w tym przypadku jest przede wszystkim zapewnienie obiektu oraz jego
niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia zawodów szkolnych. Samych
imprez na szczeblu gminnym realizowanych jest co roku ponad 40 w różnych
dyscyplinach. Bardzo często, w ponad połowie przypadków, zawody powiatowe
odbywają się także na naszych obiektach a ponadto jesteśmy współorganizatorami
półfinałów i finałów wojewódzkich, np. koszykówka, halowa piłka nożna, piłka nożna
czy unihokej. Na naszych obiektach realizowane są również mistrzostwa szkół
ponadgimnazjalnych (LICEALIADY) na różnych szczeblach rozgrywkowych, a więc
suma wszystkich szkolnych imprez sportowych w ciągu roku kalendarzowego jest
bliska 100.
Szkoły nasze wzięły udział w WIMS w następujących dyscyplinach:
1. koszykówka dziewcząt i chłopców,
2. mini koszykówka dziewcząt i chłopców,
3. piłka nożna chłopców,
4. halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców,
5. unihokej,
6. siatkówka,
7. indywidualne mistrzostwa w LA,
8. czwórbój LA,
9. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe,
10. drużynowe biegi przełajowe,
11. sztafety pływackie,
12. tenis stołowy,
13. szachy,
14. pływanie.
Do większych osiągnięć naszych szkół w roku szkolnym 2018 – 2019 w
Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej można zaliczyć:
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Finały Mistrzostw Województwa – Igrzyska Dzieci
Finał Wojewódzki Mini Koszykówka Chłopców 2 miejsce
13.03.2019 Niemodlin
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Prudnik
Finał Wojewódzki Szachy Drużynowe 5 miejsce – 28.11.2019 Opole
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szybowicach
Finał Wojewódzki Halowa Piłka Nożna Chłopców 4 miejsce
05.12.2018 Krapkowice
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Prudnik
Finały Mistrzostw Województwa – Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Finał Wojewódzki Koszykówka Chłopców 2 miejsce - 17.01.2019 Otmuchów
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Prudnik
Finał Wojewódzki Koszykówka Dziewcząt 2 miejsce – 15.01.2019 Brzeg
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Prudnik
Finał Wojewódzki Halowa Piłka Nożna Dziewcząt 2 miejsce – 02.12.2018 Wołczyn
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Prudnik
ZATRUDNIENIE W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w OSIR zatrudnionych było 30 osób
Analiza dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji osiągniętych w roku 2019.
Kwota planu
562 422,00 PLN
Kwota zrealizowanych
dochodów

481 420,04 PLN

Analiza wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji osiągniętych w roku 2019
Dział 926 – Kultura Fizyczna
Rozdział 92601 – obiekty sportowe:
Kwota planu
3 309 468,38 PLN
Kwota wykonania wydatków
3 198 902,05 PLN
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej:
Kwota planu
640 594,96
LN
Kwota wykonania wydatków
587 763,96 LN
W obu rozdziałach nie przekroczono planu wydatków, środki niewykorzystane
zwrócono do budżetu Gminy w kwocie ogólnej 163 397,33 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku (OPS) został powołany Uchwałą Nr
XI/67/90 z dnia 22 marca 1990 roku Rady Narodowej w Prudniku. OPS prowadzi
działalność w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Od 1 lipca 2016 roku Uchwałą Nr XXV/405/2016
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 roku połączono jednostki
organizacyjne pomocy społecznej Gminy Prudnik to jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prudniku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku, a Uchwałą
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Nr XXV/406/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku nowej jednostce pod nazwą Ośrodek
Pomocy Społecznej w Prudniku nadano nowy statut.
OPS obejmuje swoją działalnością teren Gminy Prudnik i realizuje zadania własne
gminy oraz zadania zlecone do prowadzenia gminie wynikające z ustawy o
pomocy społecznej.
Dział Pomocy Środowiskowej i Rodzinie
Dział Pomocy Środowiskowej umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań
zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
W ramach działu zatrudnionych jest 13 pracowników socjalnych i 3 asystentów
rodziny. W 2019 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 3864 wywiady
środowiskowe przyznające świadczenia (łącznie wydano 4238 decyzji
administracyjnych),
Na koniec roku 2019 w domach pomocy społecznej umieszczonych było 80
mieszkańców Gminy Prudnik. Roczny koszt pobytu ponoszony przez Gminę
przedstawia tabela poniżej.

WYDATKI
Lp.

852

Nazwa

Plan

Wykonanie
[zł]

Pomoc społeczna

2 248
736,00

2 198 893,83

Domy pomocy społecznej

2 248
736,00

2 198 893,83

2 248 736,00

2 198 893,83

2 248
736,00

2 198 893,83

1 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Razem:

OPS na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych.
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Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem przez
asystentów rodziny, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego.
Dział Usług Opiekuńczych
. Ogólna liczba osób korzystających z pomocy usługowej
(w tym 34 osób to dzieci z usług specjalistycznych)
- w tym liczba osób samotnych
- liczba osób pozostających w rodzinie
Ogólny koszt pomocy usługowej w OPS (wykonanie na dzień 31.12.2019)
- zadania własne: 1 279 722,13 zł
- zadania zlecone:
620 788,00 zł
Razem
1 900 510,13 zł

171
154
17

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
DODATKI MIESZKANIOWE Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacono łącznie
5202 świadczeń na kwotę 900359,01zł. Pomocą objęto 576 rodzin. Wydano 1161
decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Dodatki mieszkaniowe

Wydatki

Liczba świadczeń

900359,01

5202

581166,41

3627

1.2 spółdzielczych

168158,12

858

1.3 wspólnot mieszkaniowych

16596,32

99

1.4 prywatnych

33854,84

125

1.5 TBS

98483,64

481

2099,60

12

1.1

tworzących mieszkaniowy zasób
gminy

1.6 innych

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY Zadanie realizowane było
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. W 2019 roku
wypłacono łącznie 637 świadczeń na kwotę 8659,30 zł.
Pomocą objęto 64 rodziny. Złożono 139 wniosków o przyznanie
zryczałtowanego dodatku energetycznego i wydano 139 decyzji administracyjnych
w tym zakresie.
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Wydatki na realizację dodatków energetycznych

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Dodatek energetyczny, w tym

Wydatki

Liczba
świadczeń

8659,30

637

1.1

gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę
samotną

3783,89

333

1.2

gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4
osób

4420,61

280

1.3

gospodarstwo domowe składające się z co
najmniej 5 osób

454,80

24

ŚWIADCZENIA RODZINNE W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z
ustawą z dnia 23 listopada 2003r., o świadczeniach rodzinnych w roku 2019
wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 8 319 088,82 zł. Świadczenia rodzinne
pobierały w 2019 roku 1419 rodziny, wydano 1066 decyzje administracyjne w tym
zakresie.
Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Zasiłki rodzinne
2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z
tytułu

2.1 urodzenia dziecka
2.2

opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

2.3 samotnego wychowywania dziecka
2.4

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego

Wydatki

Liczba
świadczeń

1788299,50

15865

966945

8383

78133,10

98

93642,07

246

195247,69

1014

230185,88

2210

82457,53

1537

2.6

podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania

44259,95

646

2.7

wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

243019,10

2632

2177452,00

11515

3. Zasiłki pielęgnacyjne
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4. Świadczenia pielęgnacyjne

2101985,00

1337

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

242482,00

393

162000,00

162

879925,00

972

8319088,82

38627

6.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka

7. Świadczenie rodzicielskie
RAZEM

W 2019 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał
świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 59902,00 zł.
Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach
przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Tabela 8. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne opłacone na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników

L.p.

Rodzaj świadczenia

Wydatki

Liczba
świadczeń

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
1. opłacane za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne

475939

1131

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
2. opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

41361

245

517300

1376

RAZEM
3.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

170606

1198

4.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

18079

335

188685

1533

RAZEM

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 2092) w roku 2019 wypłacono 276 świadczeń na kwotę 170573,00 zł.
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach
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Wydatki na realizacje zasiłków dla opiekunów

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Zasiłek dla opiekuna

Wydatki

Liczba
świadczeń

170573

276

Ponadto za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w przypadkach
przewidzianych ustawą zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku
2019 wypłacono 2594 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę
1082796,00 zł. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione
zostały w tabelach 11 i 12.

Tabela 11. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydatki
1082796

Liczba
świadczeń
2594

W 2019 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie
nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których
odzyskał świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę 9952,00 zł.
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz
budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowiło kwotę:
−
−

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12 664 393 zł,
z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
5 237 658,57 zł,

W 2019r. na spłatę funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę: 479
464,92 zł

ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dział świadczeń
Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych prowadzi nadal egzekucję należności z
tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych aż do ich zaspokojenia na podstawie
dotychczasowych przepisów.
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Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu
gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r., z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych wynosiło: 1591084,87 zł.
W roku 2019 na rzecz spłaty zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych odnotowano kwotę 46128,81 zł, na dochód
gminy 23064,77 zł oraz na dochód budżetu państwa 23064,04 zł.
Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych w 2019 r.
Wyszczególnienie

Liczba

Przeprowadzone wywiady alimentacyjne

38

Skierowanie informacji do Starosty o potrzebie aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego

11

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.
209 § 1 Kk

7

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy

7

Skierowanie wniosku do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa
jazdy

4

Decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych

9

Przekazanie informacji o zadłużeniach dłużników
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych do BIG

80

Liczba wniosków do komorników sądowych o wszczęcie
/przyłączenie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do
egzekucji sądowej

169

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez
dłużnika alimentacyjnego z art. 209§1 Kk w związki z art. 304§2
Kpk

48

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ Rządowy program „Rodzina 500+” jest
realizowany przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku od 1 kwietnia 2016 roku. W 2019r.,
zrealizowano 36111 świadczeń wychowawczych „500+” na łączną kwotę 17887949,45
zł.
Świadczenia wychowawcze przyznano dla 3494 dzieci z 2555 rodzin
zamieszkałych na terytorium Gminy Prudnik. Wszystkie świadczenia zrealizowano
w formie pieniężnej, nie prowadzono postępowań w sprawie zmiany formy wypłaty
świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacenie usług.

Informacja o liczbie rodzin pobierających świadczenia wychowawcze w 2019 r.
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Lp.

Wyszczególnienie

wykonanie

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze

2555

1.1 - ilość dzieci, którym przyznano świadczenie

3494

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku realizuje
pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych na
podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydane decyzje
administracyjne dotyczyły świadczeń przyznanych na rok szkolny 2018/2019, tj. od
września 2018r. do czerwca 2019r. oraz rok szkolny 2019/2020, tj. od września 2019r.
do czerwca 2020r.
Stypendium szkolne w okresie od 01-12/2019 otrzymało 358 uczniów, którzy spełnili
ustawowe kryteria. Przyznano także jednorazowe świadczenie z powodu zdarzenia
losowego tj. 5 zasiłków szkolnych. Wysokość zrealizowanych świadczeń wyniosła
ogółem
209414,05 zł, z czego 944,00 zł na zasiłek szkolny. Niepełne
wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel spowodowane było głównie
niezłożeniem stosownych wniosków
o przyznanie pomocy materialnej oraz
nierozliczeniem się wnioskodawców z otrzymanej pomocy (brak dostarczenia
faktur potwierdzających poniesione koszty).

Tabela 16. Realizacja stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019r.

L.p.

Rodzaj świadczenia

1. Stypendia szkolne
2. Zasiłek szkolny

Wydatki

Liczba
świadczeń

208470,05

358

944,00

5

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ ZA ŻYCIEM” W związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 17 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(t.j. Dz. U z 2019r. poz. 473 ze zm.) tut. Organ na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Burmistrza Prudnika realizuje jednorazowe świadczenia
w
kwocie 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie
i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
W 2019r., wpłynęły 2 wnioski o przedmiotowe świadczenie, wydano 2 decyzje
przyznające.

PROGRAM „DOBRY START” Realizacje programu „Dobry start” tut. Ośrodek
rozpoczął od 1 lipca 2018r. zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry Start”. Program „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego)
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wsparcia dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia, lub 24.
roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o
niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny.
W 2019 roku wypłacono łącznie 2697 świadczeń na kwotę 809100 zł. Pomocą
objęto 2697 dzieci. Złożono 1948 wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”,
1944 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski przekazano według właściwości
miejscowej do innych organów, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku, Środowiskowa Stołówka
Gminy Prudnik, ul. Parkowa 6
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku (ŚDS) powstał 1 kwietnia 1996 roku
na podstawie Uchwały nr XXII/195/96 z dnia 28 marca 1996 r. Rady Miejskiej w
Prudniku. Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia
1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1878 z późn. zm. jest zadaniem
administracji rządowej zleconym do prowadzenia gminie w ramach pomocy
społecznej. Działalność swoją prowadzi na podstawie Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 roku tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 z póź. zm.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych
domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586 z dnia 9 grudnia 2010 roku
z póź.
zm. 1 lipca 2016 roku uchwałą Nr XXV/405/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Prudniku połączony został z ŚDS (ŚDS włączony został
w strukturę organizacyjną OPS).
ŚDS obejmuje swoją działalnością 60 uczestników z gmin: Prudnik, Lubrza, Biała,
Głogówek, Korfantów. Bezpośrednią opiekę nad uczestnikami sprawują terapeuci
zajęciowi, fizjoterapeuta, pielęgniarka, instruktor ds. KO, asystenci osób
niepełnosprawnych.
Dom jest placówką pobytu dziennego dla osób upośledzonych umysłowo Typ B i
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych Typ C.
Wśród uczestników są osoby z dysfunkcją narządów ruchu. Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1600.
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Formy działalności Domu realizowane są w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Realizując w/w formy działalności dla osób upośledzonych umysłowo TYP B Dom
koncentrował się na zajęciach, które poprawiają funkcjonowanie w zakresie funkcji
deficytowych takich jak: usprawnianie w zakresie funkcji poznawczych (pamięć,
operacje na liczbach, spostrzeganie, percepcja, myślenie), czyli te zajęcia, które
usprawniają funkcjonowanie w wyżej wymienionym zakresie. Natomiast dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych TYP C Dom
koncentrował się na zajęciach, które poprawiają funkcjonowanie w strefie
emocjonalno - społecznej, to jest: relaksacyjnych, kontrolujących emocje,
sprawności ruchowych, koordynacyjno - wzrokowo - ruchowych.
Pielęgniarka w ramach swoich obowiązków prowadzi zajęcia z higieny osobistej,
przygotowuje i rozdziela leki dostarczone przez rodziców, prawnych opiekunów lub
uczestników.
ŚDS w trakcie 2019 roku organizował i brał udział w imprezach organizowanych
przez inne domy na terenie województwa opolskiego.
W 2019 roku w zajęciach umiejętności spędzania czasu wolnego były wyjście do
kina „Diana” w Prudniku oraz wycieczka do Mosznej ze zwiedzaniem zamku i parku.
Kwitnące azalie wzbudziły zachwyt Uczestników ŚDS. 24 października 2019 roku
zorganizowany został XVIII Bal Kasztanowy – Prudnik 2019. Do Prudnika zjechały
środowiskowe domy samopomocy z terenu województwa opolskiego. Bal
Kasztanowy Środowiskowych Domów Samopomocy jest imprezą integracyjną i
ma charakter wojewódzki, na który środowiskowe domy samopomocy przywożą
prace plastyczne o tematyce jesiennej (technika dowolna). Celem jest
zaprezentowanie osiągnięć plastycznych uczestników ŚDS woj. opolskiego.
Impreza oparta jest na wspólnej zabawie tanecznej powiązanej z wystawą
przywiezionych prac. Nagrody dla wszystkich domów ufundował Burmistrz
Prudnika. W uroczystościach organizowanych przez ŚDS udział brali: Poseł na Sejm
RP Pani Katarzyna Czochara, Burmistrz i Wiceburmistrz Prudnika, Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Prudniku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku,
Starosta i Wicestarosta Powiatu Prudnickiego, ks. Stanisław Bogaczewicz
Proboszcz Parafii p.w. św. Michała Archanioła
w Prudniku.
Efektem prowadzonej działalności ŚDS w 2019 roku jest pomoc w procesie
usamodzielniania naszych uczestników, a mianowicie pomoc w zarządzaniu
finansami, spłata zaciągniętych kredytów, systematyczne regulowanie opłat,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych, pomoc w różnego rodzaju
zakupach i remontach mieszkań. Trzech naszych uczestników podjęło pracę na
wolnym rynku pracy co należy uznać za duży sukces naszego domu.
Ponadto Dyrektor OPS przygotowuje naszym uczestnikom pisma procesowe do
sądów (pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, odpowiedzi na apelacje) oraz
reprezentuje naszych uczestników przed Sądem.
Praca z naszymi uczestnikami w wyżej wymienionej formie pozwala im na ochronę
godności osobistej, rozwój osobowości, poczucia intymności, dokonywania wyboru,
rehabilitacji społecznej jak i zawodowej.
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Dzięki dobrej współpracy z członkami Powiatowego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego uczestnicy otrzymali w bardzo dobrym stanie używane meble i ubrania.

Zasoby ŚDS, przeznaczone na jego funkcjonowanie, w tym zakresie:
11 marca 2019 roku Gmina Prudnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewody
Opolskiego o dodatkowe środki finansowe w wysokości 100000,00 zł na inwestycję
pod nazwą: „Budowa tarasu rekreacyjnego przy budynku ŚDS w Prudniku” wniosek
został uwzględniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty.
Łączny koszt inwestycji wraz z dokumentacją techniczną po przetargu zamknął się
kwotą 117403,80 zł. Gmina Prudnik wsparła inwestycję ze środków własnych kwotą
17403,80zł. W ramach budżetu ŚDS dokonano remontu ogrodzenia od strony
frontowej budynku za kwotę 146125,86 zł zgodnie z dokumentacją techniczną oraz
pozwoleniem konserwatora zabytków.
W 2019 roku dotacja na jednego uczestnika od stycznia do grudnia wynosiła
1752,50zł co stanowiło 250% kryterium dochodowego (701,00zł). Zgodnie z ustawą
„za życiem” otrzymaliśmy kwotę 100944zł ze względu na to, iż w ŚDS jest 16
uczestników ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Łącznie przyznane środki finansowe z administracji rządowej na działalność ŚDS
zamknęły się kwotą 1497754,00zł.
W 2019 roku ŚDS był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Oddział w Opolu
(NIK). W wystąpieniu pokontrolnym pozytywnie oceniono „wykorzystanie przez
ŚDS w latach 2016-2019 (pierwszy kwartał) środków finansowych na
funkcjonowanie. ŚDS spełnia standardy świadczonych usług na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi, a zadania w tym zakresie realizował zgodnie z
obowiązującymi przepisami.” Dodatkowo na pierwszej stronie ogólnopolskiej
informacji NIK zamieszczono zdjęcie budynku ŚDS w Prudniku.
W ramach zadań własnych gminy ŚDS prowadzi od 3 października 2011 roku
Stołówkę Środowiskową Gminy Prudnik zgodnie z Zarządzeniem nr 224/2011
Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2011 roku w sprawie prowadzenia stołówki.
W okresie od
2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stołówka wydawała
posiłki dla 250 osób. Poniższa tabela przedstawia wydatki związane z działalnością
stołówki środowiskowej:
W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 59136 obiadów oraz 380 paczek
świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie). Posiłki wydawane w stołówce były
odpłatne, a finansowane w drodze zasiłku pieniężnego na zakup posiłku
współfinansowanego z programu rządowego na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole
i w domu”, przyznanego na rzecz osoby lub rodziny przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prudniku w formie decyzji. Cena jednego posiłku obejmowała koszt
produktów zużytych do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła 4,00 zł.).
Zatrudnienie od stycznia do grudnia 2019 roku w stołówce to 2 etaty. Ponadto w
okresie sprawozdawczym przez dwie osoby realizowane były prace społecznie
użyteczne.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został
powołany Zarządzeniem Burmistrza Prudnika Nr 67/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku.
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W skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
obecnie wchodzą: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku,
Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, Komendy Powiatowej Policji w
Prudniku, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Prudniku, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku, Starostwa
Powiatowego w Prudniku, Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Sądu
Rejonowego w Prudniku, NZOZ OPTIMA Medycyna S.A. w Prudniku. W 2019 roku
Zespół Interdyscyplinarny spotykał się dziesięciokrotnie. W trakcie posiedzeń
omawiano aktualnie obowiązujące przepisy dot. przemocy w rodzinie min.
założenia i rolę Zespołu w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, zadania określone w przepisach ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poruszano kwestie dotyczące aktualnych
problemów w pracach grup roboczych powoływanych w trakcie realizacji
procedury „NIEBIESKIE KARTY” w rodzinach uwikłanych w przemoc domową. Tak
jak w minionych latach Zespół podejmował starania, aby prace grup roboczych
realizujących procedurę „NK” przebiegały sprawnie i efektywnie.
Dom Dziennego Pobytu, OPS w Prudniku zawarł porozumienie z Domem
Pomocy Społecznej w Prudniku na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu z
możliwością spożycia ciepłego obiadu. Osoby korzystające ponosiły odpłatność za
posiłek, która w 2019 roku wynosiła 6,45 zł. W zamian za świadczone usługi OPS
oddelegował do pracy w DPS dwie pracownice. Z usług korzystało 60
mieszkańców naszej gminy.

Klub Senior+, funkcjonuje od 17 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą
Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Prudniku oraz Regulaminem Klubu Senior+ w
Prudniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2019 Dyrektora OPS. Działalność
swoją prowadzi na podstawie Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).
Klub Senior+ obejmuje swoją działalnością 20 seniorów w wieku 60 lat i
więcej nieczynnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600. Celem głównym Klubu Senior+ w Prudniku (Klub) jest
aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do
społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez
seniorów. Prowadzone zajęcia w Klubie mają na celu: poprawę stanu
psychofizycznego uczestników, zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich
warunków do różnych form aktywności i integracji seniorów, zapewnienie wsparcia
i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów jako liderów
społeczności lokalnej, rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.
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Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku zapewnia obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Prudnik.
Jednostkami obsługiwanymi przez Zarząd są:
1.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Prudniku
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr6 w Prudniku
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Prudniku
-Publiczna Szkoła Podstawowa nr3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr4 w Prudniku
3.Zespół Szkół w Prudniku
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr3 w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr7 w Prudniku
4. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Moszczance
- Publiczne Przedszkole „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej
5. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Rudziczce
- z oddziałami zamiejscowymi przedszkola: w Czyżowicach, w Mieszkowicach
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Do prudnickich szkół, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2019
uczęszczało 1732, do przedszkoli – 774 dzieci, do oddziałów żłobkowych -100 dzieci.
Liczba uczniów dojeżdżających do szkół: 140. W gminnych placówkach
oświatowych pracowało 304 nauczycieli, tym 262 w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz 42 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 188 pracowników
niepedagogicznych.
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku finansowany jest z budżetu
gminy Prudnik. Zarząd prowadzi działalność placówek oświatowych na podstawie
planów dochodów i wydatków objętych bezpośrednią obsługą, zatwierdzonych w
układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przez Radę Miejską w Prudniku.
Zatrudnienie w jednostce w roku 2019 wynosiło 15 osób – (14,2 etatu)
Budżet oświaty
• Plan wydatków jednostek oświatowych po zmianach na dzień 31.12.2019 r –
40 001 510,71
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r – 37 944 150,31
• Plan dochodów jednostek oświatowych po zmianach na dzień 31.12.2019 r 2 383 146,11 Wykonanie na dzień 31.12.2019 r - 2 192 984,63
Wysokość otrzymanej subwencji- 18 359 648,00 w kwocie tej:
- szkoły – 16 543 711,00
(w tym PSP Łąka Prudnicka 1 524 716,00)
- przedszkola – 1 661 845,00
(w tym NP.” Skrzat”, PP „Chatka Puchatka” 317 053,00)
- SSM „Dąbrówka „w Prudniku – 154 090,00
Wysokość otrzymanej dotacji przedszkolnej- 838 994,00 zł
Rozliczanie dotacji celowych:
Zarząd realizował wiele zadań dodatkowych, obejmujących rozliczanie dotacji
celowych państwa:
1) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom- „Wyprawka szkolna” – kwota otrzymanej dotacji: 21.430 zł, kwota dotacji
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wykorzystanej: 16.393,29 zł. Wysokość środków zwróconych na konto Wojewody
Opolskiego: 5036,71 zł. Dofinansowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego otrzymało 50 uczniów z niepełnosprawnościami.
2) dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów podręczniki do zajęć
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymanej dotacji:
164.237.zł, kwota dotacji wykorzystanej 158.963,19 zł. Liczba uczniów, którym
szkoły
zapewniły podręczniki 675, materiały ćwiczeniowe-1860.
3) dofinansowanie wychowania przedszkolnego – kwota, którą Gmina Prudnik
otrzymała:
838.994 zł, kwota wykorzystana 838.994 zł.
4) dotacja na realizację programu – „Umiem pływać”: 9.000zł
* całkowita wartość zadania (dotacja + wkład własny): 18.000 zł
* kwota przyznanej dotacji: 9.000 zł
* kwota wkładu własnego: 9.000 zł
Realizacja zadań gminy:
W ramach obsługi finansowo-księgowej Zarząd realizował następujące
zadania:
1) rozliczanie środków z Funduszu Pracy:
a)
kształcenie pracowników młodocianych: - kwota dotacji: otrzymanej i
wykorzystanej
156 426,72 zł. Dokonano analizy formalno-prawnej dokumentacji, przedłożonych
przez przedsiębiorców. Wydano 21 pozytywnych decyzji i 0 negatywnych decyzji
2) przekazywanie dotacji gminy oraz nadzór nad prawidłowością wydatków
dotowanych
placówek:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka
Prudnicka - „Złoty Potok” –kwota dotacji: 2 100 875,85 zł wydatki: 2 100 123,35 zł.
b) Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” w Prudniku- kwota dotacji: 464 060,98 zł
wydatki: 464 060,98 zł.
c)
Publiczne
Przedszkole
„Chatka
Puchatka”
w
Niemysłowicach:
- kwota dotacji: 163 047,11 zł wydatki: 163 047,11 zł.
d) Niepubliczny Żłobek „Bajka” w Prudniku- kwota dotacji:173 472,00 zł,
wydatki: 173 472,00 zł.
3) rozliczenia międzygminne za pobyt dziecka w przedszkolu.
Dowóz uczniów: 381.659,38 zł
1) dowóz do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup- 65.374zł
2) dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- 63.597,60 zł
3) dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Publicznej
Szkoły Podstawowej nr3 w Prudniku- 15.120 zł
4) dowóz uczniów do szkół- bilety miesięczne- (Arriva + PKS Głubczyce) 215.217,03 zł
5) zwroty za dowozy indywidualne uczniów: 22.350,36 zł
III. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach
oraz w przedszkolach podjęto następujące działania:
• w szkołach zorganizowano dyżury nauczycielskie na przerwach,
• zapewniono opiekę uczniów podczas dojazdu do szkoły,
• dokonano
bieżącej
kontroli
urządzeń
rekreacyjno-sportowych
i
zabawowych,
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•

przeprowadzono przeglądy techniczne placówek, przeglądy instalacji
elektrycznych oraz przeglądy i konserwację urządzeń przeciwpożarowych
oraz przeglądy BHP
• zorganizowano obsługę oraz okresowe szkolenia BHP dla pracowników
placówek oświatowych, w tym 69 szkoleń okresowych oraz 8 wstępnych.
• zorganizowano kurs dla pracowników, zatrudnionych na stanowisku palacza
oraz dla woźnych z zakresu uprawnień elektrycznych do 1kv,
• uaktualniono oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy,
• realizowano bieżące zadania pracownika służb BHP w placówkach,
• zorganizowano gminny konkurs o bezpieczeństwie dla przedszkolaków,
• zorganizowano gminny konkurs- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
IV. Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i szkolno-przedszkolnych
Na terenie Gminy Prudnik we wszystkich przedszkolach, zespołach szkolnoprzedszkolnych, Zespole Szkół w Prudniku prowadzone jest dożywianie uczniów
w stołówkach szkolnych. Wydatki, obejmujące koszty osobowe (wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi oraz opłaty za media-) w stołówkach szkolnoprzedszkolnych (Rozdział 80148) za rok 2019 stanowią kwotę 1.844.709,89 zł.
Dożywianiem objęto 1569–uczniów prudnickich szkół i przedszkolaków (ZSP nr1 w
Prudniku- 385 dzieci, ZSP nr2 w Prudniku-344 dzieci, Zespół Szkół w Prudniku-474
dzieci, ZSP w Moszczance- 162 dzieci, ZSP w Rudziczce- 144 dzieci, ZSP w
Szybowicach- 60 dzieci). Znaczna część dzieci otrzymywała posiłki refundowane
przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Prudniku,
w ramach programu „Posiłek w szkole”, w roku 2019 z tej formy pomocy korzystało283 uczniów. Zorganizowano catering posiłków obiadowych dla uczniów (ZSP nr1)
uczących się w tym budynku przy ul . Armii Krajowej 1.
V.
Realizacja
zadań,
ujętych
w
Gminnym
programie
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019
GZOiW w Prudniku i jednostki oświatowe realizowały zadania określone
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r.
Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych
W 2019 roku w placówkach oświatowych Gminy Prudnik prowadziły
działalność wychowawczo-opiekuńczą następujące świetlice:
1. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Rudziczce
2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Czyżowicach
3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Piorunkowicach
4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Mieszkowicach
5. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szybowicach
6. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Wierzbcu
7. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Moszczance
8. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Caritas”
9. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łące Prudnickiej
10. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
„Dąbrówka” w Prudniku.
Wszystkie placówki wiejskie pracowały 10 godzin tygodniowo. Do świetlic
uczęszczało 169 uczniów - dzieci i młodzież szkolna, w tym do świetlic wiejskich 153 (Moszczanka-25, Czyżowice-15, Mieszkowice-14, Rudziczka-17, Piorunkowice-18,
Szybowice-25, Wierzbiec-14, Łąka Prudnicka-25), do świetlicy „Caritas” -16.
Najważniejszym zadaniem, realizowanym przez świetlice, jest działalność
opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna oraz wspieranie rodzin o trudnej
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sytuacji życiowej, wyrównywanie szans edukacyjnych. W świetlicach uczniowie
rozwijali zainteresowania w ramach prowadzonych zajęć. Spędzali czas wolny z
rówieśnikami, ucząc się współpracy, współdziałania oraz rywalizacji w oparciu o
wspólne gry i zabawy, wycieczki. W ramach pracy świetlic zorganizowano imprezy
okolicznościowe dla środowiska lokalnego: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki,
Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wróżby andrzejkowe, jasełka, dożynki, wyjazdy na
lodowisko
(Szybowice),
spotkania
z ciekawymi ludźmi.
Realizacja innych zadań, związanych z działalnością placówek oświatowych:
1) przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych, w tym 5 dla uczniów szkół
podstawowych oraz 9 dla gimnazjów, w których uczestniczyło 134 uczniów,
w tym 70 –szkół podstawowych oraz 64 gimnazjalistów;
2) wspólnie z przedszkolami Gminy Prudnik zorganizowano
Spartakiadę
Przedszkolaków;
3) zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI szkół
podstawowych z zakresu profilaktyki pozytywnej;
4) zorganizowano dowozy dla 152 uczniów do szkół (w tym dowozy dzieci
niepełnosprawnych do klas integracyjnych oraz do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Prudniku- 8 uczniów); GZOiW koordynuje zadanie, dotyczące
wspólnego międzygminnego dowozu dzieci do Zespołu Niepublicznych Szkół w
Kup;
5) zorganizowano Spotkanie Burmistrza Prudnika z uczniami szkół, którzy uzyskali
najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, najlepszymi sportowcami roku
oraz laureatami konkursów przedmiotowych;
6) przygotowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Prudnik
(współpraca z POK);
7) Wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Prudniku zorganizowano debatę dla
dyrektorów, wicedyrektorów oraz pedagogów i psychologów nt. „razem przeciwko
agresji i przemocy w szkole”;
8) zorganizowano szkolenie dla dyrektorów i pracowników placówek
oświatowych oraz pracowników GZOiW w Prudniku nt.:
- „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019”;
- „Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych
do naliczania subwencji oświatowej- koniec funkcjonowania „starego” Systemu
informacji Oświatowej (SIO1)”;
9) zorganizowano wyjazdy dla 40 uczniów na formy nieodpłatnego wypoczynku –
kolonie do Ośrodka Wypoczynkowego „Jowisz” w Turawie, zorganizowane przez
Opolskiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Prudniku oraz półkolonie letnie w
Szkolnym
Schronisku
Młodzieżowym
w
Prudniku
dla
27
uczniów
z partnerskich szkół z Ukrainy oraz 10 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr1 w Prudniku nr1 w Prudniku; koszt półkolonii- 28.775 zł;
10) w ramach obchodów Tygodnia Cittaslow zorganizowano wspólnie z Biurem
Projektów
Urzędu Miejskiego w Prudniku konkurs dla przedszkolaków- Poznajemy Prudnik
ze Ślimakiem- odkrywamy zakątki naszego miasta;
11)
wspólnie z placówkami szkolnymi zorganizowano konkursy plastyczne na
kartkę świąteczną na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Najładniejsze kartki zostały
przesłane życzeniami od Burmistrza Prudnika do instytucji i współpracowników
Gminy Prudnik;
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12)
przeprowadzono wspólne zamówienia publiczne na zakup artykułów
papierniczych, biurowych, tonerów oraz przygotowano dokumentację do
przetargów prowadzonych przez Urząd Miejski w Prudniku zakresu organizacji
dowozu uczniów, zakupu energii elektrycznej i opału do placówek oświatowych;
13)
zorganizowano coroczne przeglądy budowlane, kominiarskie, bhp,
okresowej kontroli stanu instalacji gazowych;
14)
przeprowadzono dwa konkursy na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół
w Prudniku oraz Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Moszczance.
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