Praszka, dnia 2016-12-20
OR.I. 0057.9.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 30 listopada 2016r. do 20 grudnia 2016 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 30.11.2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 30.11.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 43.035.312,73 zł wykonanie wynosi 39.324.528,13 zł tj.
91,4% w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 30.11.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 44.465.193,73 zł wykonanie wynosi 36.552.776,34 zł tj.
82,2% w stosunku do planu.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
- świadczeń rodzinnych i zasiłków – 228.552 zł.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Strojcu.
2. Trwają prace przy dociepleniu stropodachu budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ganie z firmą BAU Sp. z o.o. Termin wykonania: 29.12.2016 r.
3. Zakończono prace przy przebudowie dróg ul. Chabrów, Tulipanów, Maków, Bratków
i Astrów w Praszce oraz sięgaczy ul. Mickiewicza. Całkowity koszt robót wyniósł:
392.100,00 zł
4. Trwają prace przy budowie wind dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1 w
Praszce i w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce.
5. Zlecono wykonanie urządzeń siłowni plenerowych i utwardzenie placu siłowni kostką
brukową przy korcie tenisowym na ul. Mickiewicza w Praszce.
6. Wykonano dokumentacje projektową termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Strojcu. Koszt dokumentacji 30.000,00 zł.
7. Zlecono firmie konsultingowej wykonanie studium wykonalności i wniosku
aplikacyjnego w ramach RPO WO 2015-2020 na realizacje projektu pn.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu.

8. Wykonano zbiornik bezodpływowy na ścieki dla budynku świetlicy wiejskiej w
Aleksandrowie.
9. Podpisano umowę na rozbudowę sieci wodociągowej w Markach z Firmą Instalacji
Sanitarnej Krzysztof Polak. Prace będą kosztować 29,3 tys. zł. Termin realizacji:
29.12.2016 r.
10. Wykonano projekt budowlany przebudowy i rozbudowy pływalni krytej w Praszce.
Termin ukończenie kompletnej dokumentacji upływa 18.03.2017 r.
- w zakresie oświaty:
1. Złożono wniosek do RPO Woj. Opolskiego na lata 2014-2020- Wsparcie kształcenia
ogólnego – dla trzech szkół: PSP Nr 2, PSP Nr 4 i PG na kwotę 1.080.702 zł.
Udział gminy 54.035 zł - udostepnienie sal lekcyjnych.
Realizacja od 1.05.2017 do 30.06.2019R.
Rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień 2017 r.
2. Złożono Wniosek do Ministerstwa Sportu na powszechną naukę pływania dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych na kwotę 20.000 zł.
Realizacja w dwóch turach: od lutego do czerwca 2017 i od września do grudnia 2017.
Rozstrzygnięcie – styczeń 2017 r.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Zgodnie z uchwałą Nr 84/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. , w
dniu 30 listopada 2016 r. został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działek położonych w Praszce przy ul. M. Dąbrowskiej, przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną , oznaczonych na arkuszu mapy 22 nr :
355/5 o pow. 0,1062 ha - cena wywoławcza 54 700,00 zł,
355/6 o pow. 0,1060 ha - cena wywoławcza 54 600,00 zł,
355/7 o pow. 0,0855 ha - cena wywoławcza 44 200,00 zł,
355/10 o pow. 0,0862 ha - cena wywoławcza 44 600,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalony został nabywca działki nr :
- 355/6 o pow. 0,1060 ha , który zaoferował cenę wynoszącą 55 280,00 zł plus 23 % podatku
VAT , co razem stanowi kwotę 67 994,40 zł ,
- 355/7 o pow. 0,0855 ha , który zaoferował cenę wynoszącą 44 750,00 zł plus 23 % podatku
VAT, co razem stanowi kwotę 55 042,50 zł
Przetarg na działki nr 355/5 o pow. 0,1062 ha i 355/10 o pow. 0,0862 ha był bezskuteczny.
W dniu 13 grudnia 2016 r. została zawarta umowa sprzedaży działki nr 355/7 , a w dniu 15
grudnia 2016 r. umowa sprzedaży działki nr 355/6.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu listopad - grudzień strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikom
OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka oraz w dniu 19
grudnia dowozili podopiecznych ośrodka na wigilię dla starszych i samotnych. Jeden raz
pracownikowi ewidencji ludności w związku z koniecznością dostarczenia korespondencji
urzędowej dla osoby starszej za pokwitowaniem. Jeden raz pracownikowi ochrony

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia.
Ponadto wykonano 16 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W
trakcie służby wykonano też cztery wyjazdy służbowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego celem
dostarczenia korespondencji urzędowej. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy
upomnienia dotyczące podatku rolnego. Jeden raz udzielono też asysty na targowisku
miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii. Ponadto jeden raz uczestniczono przy
czynnościach związanych z wygaszeniem zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej
osoby, która jest chora i nie może samodzielnie się poruszać.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli pięć służby z czego
jedną w godzinach nocnych a cztery pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas
których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie
przepisów o prowadzeniu działalności handlowej w tym przestrzeganie przepisów o
sprzedaży ryb oraz drzewek świerkowych, zwracano też uwagę na osoby podejrzanie się
zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom kieszonkowym w związku z dużym ruchem
przedświątecznym. W godzinach nocnych czynności służbowe wykonywano wspólnie z
Dzielnicowym. Wspólnie podczas patrolu zwracano uwagę na Park Miejski gdzie odbywał się
kiermasz świąteczny.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dwa razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i dwa raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości w tym
uporządkowania placu przy ul. Kaliskiej po usunięciu pawilonu handlowego. W jednej
instytucji interweniowano w sprawie uszkodzonego pobocza drogi podczas dostawy towaru.
Po interwencji uszkodzenie zostało naprawione. W ZDKiA interweniowano w sprawie
oberwanej tablicy kierunkowej przy rondzie na ulicy Kaliskiej. Oberwaną tablicę
zabezpieczono w Obwodzie drogowym w Praszce. Interweniowano też w związku ze
zgłoszeniem otrzymanym z GOSKOM na terenie budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej
gdzie zgromadzono duże ilości odpadów z tworzyw sztucznych – zobowiązano jednego z
mieszkańców do ich uprzątnięcia. Interweniowano też w sprawach parkowania pojazdów na
drogach p.poż na terenach osiedlowych. W związku z wycinaniem i przycinaniem drzew przy
drogach gminnych przez jeden dzień prowadzono czynności zabezpieczające te prace.
4/ W miesiącu listopad - grudzień przyjęto sześciu interesantów, którzy zgłaszali skargi min.
w sprawach: parkowania przy basenie i Przychodni Rehabilitacyjnej pojazdów przez osoby do
tego nieuprawnione, biegającego bez opieki psa przy ul. Słonecznej, padłego lisa przy
ogrodzie działkowym na ulicy Gańskiej – lisa zabezpieczono a sprawę zgłoszono do zakładu
utylizacyjnego, parkujących na poboczu ulicy Mickiewicza samochodów – przeprowadzono
rozmowę z właścicielem zakładu mechanicznego i zobowiązano do przestawienia
samochodów w okolice zakładu, zniszczonego pobocza ulicy Ożarowskiej w Kowalach –
zobowiązano wykonujących prace do naprawienia powstałego uszkodzenia, potrąconego
przez samochód w Wierzbiu psa – został zabrany do lecznicy i uśpiony.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: nie obcinania gałęzi z drzew, które przechodzą na posesję sąsiada i niszczą
ogrodzenia. Zgłaszającego poinformowano o toku postepowania w tej sprawie.
6/ W miesiącu listopad - grudzień dwa razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy
znaki na ulicach miasta. 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, ponadto w związku ze
skargami kierowców autobusów interweniowano w stosunku do rodziców przywożących
dzieci do PSP 2 oraz pracowników OPS aby nie pozostawiali samochodów w obrębie
przystanku PKS. Interweniowano też w stosunku do jednej osoby, która zasłabła na placu
targowym. Wezwano karetkę, która udzieliła pomocy. Nie było konieczności odwożenia na

oddział ratunkowy do Olesna gdyż wystarczyła pomoc udzielona w stacji pogotowia. Jeden
raz interweniowano w miejscu publicznym w stosunku do osoby, która paliła papierosy na
przystanku PKS. Interweniowano też w stosunku do kierowcy samochodu ciężarowego, który
uległ awarii na Placu Grunwaldzkim – kierowcę zobowiązano do odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca poprzez wystawienie trójkąta ostrzegawczego.
- 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 cztery sprawy indywidualne, z których w jednym przypadku sprawa została
skierowana do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego
sposobu leczenia. Jedna sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie Wydział
Rodzinny i Nieletnich celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. Postępowanie w dwu sprawach zostało zawieszone do końca stycznia
2017 roku w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu z
zaznaczeniem, że w przypadku nie podjęcia leczenia sprawy zostaną skierowane do Sądu
Rejonowego w Oleśnie.
Podczas tego posiedzenia komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla nowego podmiotu gospodarczego.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiły się trzy 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 Zespołu Interdyscyplinarnego w Praszce celem wszczęcia procedury i skierowanie go do
pracy w zespołach roboczych. 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 1 grudnia 2016 roku na podstawie Programu Profilaktyki został ogłoszony konkurs
ofert na zlecenie zadań własnych gminy do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowania zdrowego stylu
życia.
4/ W dniu 3 grudnia 2016 na w Klubie Abstynenta odbyły się zajęcia profilaktyczno –
edukacyjne i terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Zajęcia zostały
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Szansa”.
5/ W dniu 12 grudnia 2016 roku zakończyła się realizacji jesiennej edycji programu
profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu kroków oraz elementarza
gimnazjalnego. Program był realizowany we wszystkich klasach VI szkół podstawowych oraz
we wszystkich klasach I gimnazjum. Łącznie w programie wzięło udział 201 uczniów, oraz
170 rodziców i opiekunów dzieci. Realizowało go 9 instruktorów pod opieką koordynatora.
Informacja oraz sprawozdanie z realizacji programu zostało wysłane do autora programu.
6/ W dniu 15 grudnia 2016 roku w Klubie Abstynenta Stowarzyszenie „Nasza Szansa”
zorganizowało integracyjny wieczór wigilijny, w którym wzięło odział czternastu członków
stowarzyszenia oraz ich rodzin.
7/ W dniu 16 grudnia 2016 roku Świetlica Terapeutyczna oraz Stowarzyszenie „Nepsis”
zorganizowały wieczór wigilijny dla dzieci podopiecznych Świetlicy i członków
stowarzyszenia. Podczas tego spotkania dzieci otrzymały świąteczne upominki a
wolontariusze pracujący w Świetlicy specjalne podziękowania od Burmistrza i drobne
upominki. W spotkaniu uczestniczyły dzieci podopieczni świetlicy, ich rodzice, członkowie

stowarzyszenia „Nepsis” oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze
świetlicą.
8/ W dniu 17 grudnia przedstawiciele naszych stowarzyszeń abstynenckich uczestniczyli w
spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Zarząd Regionu Śląskiego w Katowicach.
Inne informacje:
- odbyły się spotkania opłatowo-wigilijne.

