Praszka, dnia 2016-09-22
OR.I. 0057.6.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 24 sierpnia 2016 r. do 21 września 2016r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych na zadania własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pomocy
społecznej o kwotę 25.678 zł.
Zostały sporządzone następujące sprawozdania kwartalne:
Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.08.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 41.245.244,05 zł wykonanie wynosi 27.545.482,05 zł
tj. 66,8 % w stosunku do planu.
Rb 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.08.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 43.066.464,05 zł wykonanie wynosi 25.156.735,54 zł
tj. 58,4 % w stosunku do planu.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach.
2. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Praszce.
3. Trwają prace I etapu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego z
przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce.
4. Unieważniono przetarg na dobudowę klatki schodowej w Przedszkolu w Kowalach
oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1 w Praszce i w
Zespole Placówek Specjalnych w Praszce. W obydwu przetargach wpłynęły oferty
których kwoty przewyższają wartość posiadanych przez gminę środków finansowych.
5. Trwają prace przy przebudowie dróg ul. Chabrów, Tulipanów, Maków, Bratków i
Astrów w Praszce oraz sięgaczy ul. Mickiewicza. Zakończono prace przy pierwszym
łączniku.
6. Podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego w ul. Listopadowej
w Praszce. Wykonawca robót: Instal Marian Janas.
7. Zakończono remont pływalni krytej po pożarze. Koszt robót wyniósł: 143 tys. zł.
8. Zakończono termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Praszce wraz z wymianą posadzek na dwóch piętrach budynku szkoły. Koszt robót
wyniósł: 419 tys. zł.
9. Zlecono projekt budowalny na wykonanie oświetlenia drogowego terenu garaży przy
ul. Obrońców Pokoju w Praszce.

10. Zakończono prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest z posesji
prywatnych właścicieli w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu. Zebrano i
zutylizowano ok. 60 ton wyrobów zawierających azbest.
- w zakresie oświaty:
1. Zgodnie z przepisami 1.września rozpoczęto kolejny rok szkolny 2016/2017.
Po raz pierwszy utworzono tylko dwie klasy I – tj. w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Praszce - 14 uczniów i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu – 8 uczniów.
Obecnie na urlopach na poratowanie zdrowia przebywa 5 nauczycieli.
2. Zatwierdzono aneksy do projektów organizacyjnych szkół.
3. 19 września wypłacono Stypendium Burmistrza Praszki na rok szkolny 2016/2017 dla
13 uczniów.
4. 22 września 2016 r. przesłano do Opolskiego Kuratora Oświaty raport jednostek
scalonych oraz zestawienie zbiorcze baz danych oświatowych Gminy Praszka
w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu sierpień - wrześniu strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty
pracownikowi OPS w związku z przygotowaniami do festynu profilaktyczno –
integracyjnego, który został zorganizowany w miejscowości Sołtysy na terenie gospodarstwa
„Na skraju czasu”. Trzy raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z koniecznością
dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej oraz wizjami lokalnymi w miejscu
zamieszkania. Jeden raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z
obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 28 konwojów wartości
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W trakcie służby wykonano też sześć wyjazdy
służbowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej dla
mieszkańców gminy, instytucji oraz sołtysów. Udzielono też dwa raz asysty inkasentowi
targowiska w związku trudnością egzekucji opłat od obywateli Bułgarii i Rumunii, którzy
zajmują więcej miejsc niż wnoszą opłat.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli osiem służby z czego
dwie w godzinach nocnych a wszystkie pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas
których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie
przepisów o prowadzeniu działalności handlowej, zwracano też uwagę na osoby podejrzanie
się zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom kieszonkowym. W godzinach nocnych
czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym podczas jednej służby zwracano
uwagę na plac przy Wyderce gdzie odbywał się festyn na zakończenie wakacji. Jedna służba
była też wykonywana z funkcjonariuszami Ruchu Drogowego podczas, której zwracano
uwagę na przestrzeganie przepisów o przewożeniu dzieci w pojazdach oraz na rowerach.
Przez kilka dni miesiąca września wspólnie patrolowano okolice szkół, ze zwróceniem uwagi
na bezpieczeństwo dzieci. Podczas wspólnego patrolu w związku z narodowym czytaniem
Quo Vadis zwracano uwagę na park miejski gdzie odbywało się to czytanie. Współpracowano
też przy zabezpieczeniu biegu „Praszkowska 10”. Odbyto też jedno spotkanie w sprawie
wspólnych działań w związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dwa razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i trzy raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości oraz pousuwania
gałęzi, które zostały połamane w wyniku deszczu i wiatrów. W Referacie infrastruktury i

GOSKOM interweniowano w sprawie zapchanych studzienek odprowadzających wody
deszczowe. W ZDKiA interweniowano w sprawie zabitego lisa, który leżał na DK 42 i
zwrócenia uwagi na prowadzone prace przy budowie ronda ul. Kaliska i Gańska. W TP SA
interweniowano w sprawie zarywającej się studzienki przy ul. Kaliskiej (wjazd na osiedle
Kopernika).
4/ W omawianym okresie przyjęto jedenastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w
sprawach: wyrzucania śmieci na prywatny teren (dwie skargi), nie przestrzegania przepisów
o trzymaniu zwierząt (trzy skargi), wybitej szyby w wiacie przystankowej w Szyszkowie,
pozostawienia samochodu na placu targowym co utrudniało wykonywanie działalności
handlowej, wieszania plakatów w miejscach gdzie jest to zabronione, zabrania dotychczas
istniejących znaków przy drodze dojazdowej do bloków przy ulicy Styczniowej,
bezpańskiego kota przy ul. Listopadowej – w tym przypadku kot został zbadany przez lekarza
weterynarii a następnie znalazł nowego właściciela, pozostawiania pojazdów w taki sposób,
że utrudniają przejazd autobusów przez Plac Grunwaldzki, wyrzucania odpadów i śmieci na
prywatną działkę.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: wypalania odpadów i liści przy działce sąsiada co powodowało
zanieczyszczenie wywieszonego prania oraz duże zadymienie na posesji sąsiada,
pozostawianie psa bez opieki – otwarta furtka co powodowało wybieganie psa na chodnik i
atakowanie przechodniów i rowerzystów. Jazda rowerem po chodniku z psem na smyczy.
6/ W miesiącu sierpień - wrześniu pięć razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem
jazdy znaki na ulicach miasta. W Spółdzielni Mieszkaniowej odbyto spotkanie w sprawie
lepszego zabezpieczenia dojazdów do śmietników. W związku z rocznicą koronacji w Parafii
Św. Rodziny zabezpieczano te uroczystości poprzez odpowiednie kierowanie przybywających
pielgrzymów i zamknięcie Al. Kardynała Wyszyńskiego przez cały czas trwania uroczystości.
Przez wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach rannych patrolowano okolice przejść dla
pieszych przy ul. Fabryczna (PSP 3), Warszawska (PSP 4) i Piłsudskiego (PSP 2) ze
zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Podczas patrolu zatrzymano też jedną osobę,
która usiłowała wyrzucić odpady pochodzenia domowego do pojemników na placu
targowym.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyło się jedno planowane posiedzenia komisji podczas, którego
rozpatrzono trzy sprawy indywidualne, z których w dwu przypadkach sprawy zostały
skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego
sposobu leczenia. W jednym przypadku sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w
Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
Podczas tego posiedzenia komisja zapoznała się z raportem NIK w sprawie funkcjonowania
Gminnych Komisji ds. RPA. W związku z zawartymi tam uwagami baza danych
prowadzonych przez naszą Gminna Komisje ds. RPA została ponownie zarejestrowana w
GIODO a członkowie komisji otrzymali stosowne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych. Należy nadmienić, że ta baza danych jest prowadzona w formie papierowej i
oprócz członków komisji nikt nie posiada do niej wglądu za wyjątkiem instytucji do tego
upoważnionych.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiły się cztery osoby. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego
problem alkoholowy. W jednym przypadku w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie
sporządzono Niebieską Kartę a informację o występowaniu przemocy domowej przekazano

do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Udzielano też informacji o toku postepowania w przypadku
deklaracji dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub informowano jak wygląda
postepowanie w przypadku podjęcia czynności przez komisję.
3/ W dniu 26 sierpnia 2016 roku dzieci ze świetlicy terapeutycznej w Praszce na zakończenie
wakacji uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez oleską „Lagunę”. W
zajęciach uczestniczyło 14 podopiecznych świetlicy. Świetlica Terapeutyczna za
pośrednictwem Urzędu Miasta nawiązała współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem „Bądź
Dobroczyńcą”, które objęło swoim patronatem naszą Świetlicę i dzięki temu dzieci będą
mogły korzystać z różnego rodzaju form pomocy oraz współpracować z podobnymi
świetlicami min. z Kluczborka.
4/ W dniach 26 – 28 sierpnia 2016 roku grupa 10 przedstawicieli Praszkowskiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” uczestniczyło w XXV ogólnopolskim
przeglądzie abstynenckiej twórczości artystycznej „Zamczysko 2016 w Olsztynie koło
Częstochowy.
5/ W dniu 3 września 2016 roku Praszka gościła członków zarządów stowarzyszeń i klubów
abstynenckich zrzeszonych w śląskim regionie, do którego należą też nasze stowarzyszenia
„Nepsis” i „Nasza Szansa”. W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 10 uczestniczyło
ponad 40 osób min. z Bytomia, Katowic, Sosnowca, Bielska Białej. Tu należy nadmienić, że
na terenie województwa opolskiego takie zrzeszenie nie funkcjonuje.
6/ W dniu 14 września dzieci ze świetlicy oraz podopieczni z rodzin objętych pieczą
zastępczą uczestniczyli w pikniku edukacyjnym zorganizowanym w gospodarstwie
agroturystycznym „Na skraju czasu” w Sołtysach. W zajęciach polegających na uczeniu się
np. szycia wzięło udział 24 dzieci, które ręcznie szyły poduszki i uczyły się też prac
wykonywanych codziennie w domu. Na zakończenie zostało zorganizowane ognisko a
zadowolone z tego wyjazdu dzieci nie chciały opuszczać jak mówiły „tego wspaniałego
miejsca”.
7/ Z dniem 30 czerwca 2016 roku zakończyła się pierwsza część tegorocznej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy
oraz świetlica terapeutyczna. Miło jest zakomunikować, że w dniu 8 września 2016 roku
dotarła z Poznania informacja, że sześcioro uczniów z naszej gminy za udział w konkursie
„Pod dobrą opieka” otrzymało nagrody w tym jest zdobywca nagrody głównej Antoni Hąbek
z PSP Nr 3 w Praszce, który swoja nagrodę odbierze w dniu 25 października w Warszawie na
uroczystym podsumowaniu Kampanii w Centrum Olimpijskim..
8/ W dniach 16 – 18 września członkowie Klubu Abstynenta, Stowarzyszenia „NEPSIS”
oraz Klubu Emeryta zorganizowali wycieczkę krajoznawczą „Śladami Ojca Mateusza” do
Sandomierza i Kazimierza Dolnego. W wycieczce wzięło udział 28 osób.
Inne informacje:
1. Delegacja MGOKiS w Mutterstadt . Uczestniczył Pan Jarosław Knaga i 5 instruktorów.
2. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków. Wybrany został
Pan Michał Ferlewicz.
3. W dniu 17 września br. w Muzeum w Praszce odbyło się XII ogólnopolskie seminarium
numizmatyczne.
4. W dniu 24 września br. odbyła się uroczystość 40 lecia Publicznego Przedszkola Nr 2 w
Praszce.

