Praszka, dnia 2016-11-29
OR.I. 0057.8.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 28 października 2016r. do dnia 29 listopada 2016r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 31.10.2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.10.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 42.918.700,27 zł wykonanie wynosi 37.510.232,15 zł tj.
87,4% w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.10.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 44.371.451,27 zł wykonanie wynosi 32.914.937,43 zł tj.
74,2% w stosunku do planu.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
- administracji publicznej – 47.570 zł,
- zasiłków w zakresie pomocy społecznej – 226.552,09 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 98.485,76 zł,
- stypendiów socjalnych dla uczniów – 7.663,52 zł,
oraz zmniejszono w zakresie środków na wyprawkę szkolną o 869,98 zł oraz cmentarzy
o 408 zł.
W dniu 14 listopada został przedłożony Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu projekt budżetu na 2017 rok.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ul. Listopadowej w Praszce.
2. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Strojcu. Prace
wykonuje firma Z.E.B. Sp. z o.o. za kwotę: ok. 26 tys. zł.
3. Zakończono montaż opraw oświetleniowych na terenach wiejskich (Skotnica, Kowale,
Szyszków). Prace wykonała firma Tauron.
4. Zlecono projekt budowalny na wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki
(odcinek pomiędzy rynkiem a ul. Piłsudskiego) oraz ul. Styczniowej (odcinek od ul.
Listopadowej w kierunku szkoły nr 4) w Praszce.

5. Zakończono prace I etapu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego z
przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce. Wykonawcy
zlecono prace uzupełniające, polegające na murowaniu ścian wewnętrznych, skuciu
tynków, wywiezieniu nagromadzonych odpadów i gruzu z budynku, zerwaniu starych
podłóg i innych prac budowlanych.
6. Podpisano umowę na docieplenie stropodachu budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ganie z firmą BAU Sp. z o.o. Wartość umowy to: 184.486,30 zł.
Termin wykonania: 16.12.2016 r. Prace zostały rozpoczęte.
7. Trwają prace przy przebudowie dróg ul. Chabrów, Tulipanów, Maków, Bratków i
Astrów w Praszce oraz sięgaczy ul. Mickiewicza. Zakończono prace przy łącznikach
oraz ul. Maków. Trwają prace przy ul. Chabrów.
8. Podpisano umowy na budowę wind dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1
w Praszce i w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce. Umowy realizuje firma
Bajpax za kwoty: 36,9 tys. i 87,3 tys. zł. Termin realizacji 28.12.2016 r.
9. Odtworzono ponad 200 m rowów odwadniających koniec ul. Stawowej w Strojcu
wraz z wymianą przepustów drogowych.
10. Wykonano nowe wiaty przystankowe w miejscowości Kuźniczka i w Praszce przy ul.
Kopernika.
- w zakresie oświaty:
1. 17 listopada 2016 r. przesłany został wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
2. 23 listopada 2016 r. przesłane zostało sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów
przedmiotowych – etap szkolny.
3. 24 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, na
którym poruszono kwestie dotyczące obecnego i przyszłorocznego budżetu oraz
restrukturyzacji dotyczącej reformy oświaty.
4. W porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Opolu dokonywana jest ocena pracy
dyrektorów p.Iwony Ignaczak, p.Lidii Kowalskiej Owczarek i p.Aurelli Popławskiej.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu październik - listopadzie strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty
pracownikowi OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka.
Trzy raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z koniecznością dostarczenia dowodu
osobistego osobie niepełnosprawnej oraz wizjami lokalnymi w miejscu zamieszkania. Pięć
raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew
przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 26 konwojów wartości pieniężnych dla
potrzeb Urzędu Miejskiego. W trakcie służby wykonano też pięć wyjazdy służbowe dla
potrzeb Urzędu Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej do Opola, Olesna i
Kluczborka.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli siedem służby z czego
dwie 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, zwracano też uwagę na osoby podejrzanie się
zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom kieszonkowym. W godzinach nocnych
czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym. Wspólnie uczestniczono w
działaniach Znicz 2016 poprzez patrolowanie okolic cmentarza i samego cmentarza. W tej
sprawie zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie, na którym szczegółowo ustalono
zasady współpracy w dniach 30 października do 2 listopada. W dniu 11 listopada
zabezpieczano wspólnie uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta
Niepodległość poprzez przygotowanie miejsca do odbycia uroczystości oraz przemarsz do
MGOKiS. Patrolowi Ruchu Drogowego z Olesna przekazano mężczyzną, który poruszał się
po Praszce bez dokumentów pojazdu oraz Prawa Jazdy. Mężczyzna został zabrany na
Komisariat Policji w Praszce i tam poprowadzono dalsze czynności.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano sześć razy w stosunku
do właścicieli posesji prywatnych i cztery raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości, pousuwania liści i
gałęzi, które zostały połamane w wyniku deszczu i wiatrów, potłuczonego szkła, które leży na
chodniku i drodze oraz obcięcia gałęzi z krzewów, które utrudniają widoczność podczas
wyjazdu z dróg podporządkowanych. W Referacie infrastruktury i GOSKOM
interweniowano w sprawie zarwanej studzienki kanalizacyjnej przy ulicy Żeromskiego. W
ZDKiA interweniowano w sprawie zwrócenia uwagi na prowadzone prace przy budowie
ronda ul. Kaliska i Gańska gdyż właściciele posesji skarżą się na pozostawiane sprzętu
budowlanego na noc przed ich posesjami co utrudnia wjazd i wyjazd z posesji. W Spółdzielni
Mieszkaniowej interweniowano też w sprawie dodatkowego oznakowania nowej drogi
osiedlowej, gdyż brak znaku powoduje zagrożenie dla jadących do garaży pojazdów. Na
wniosek GOSKOM przeprowadzono rozmowę z mieszkańcem budynku komunalnego, który
na teren posesji zwoził wystawione i przeznaczone do zabrania przez EKO REGION gabaryty
meblowe. Po przeprowadzonej rozmowie zgromadzone krzesła i stara lodówka zostały
usunięte.
4/ W miesiącu październik - listopadzie przyjęto szesnastu interesantów, którzy zgłaszali
skargi min. w sprawach: parkowania pojazdów ciężarowych i autobusów na łączniku
pomiędzy ulicami Mickiewicza i 3-go maja co utrudnia wyjazd z posesji tam się
znajdujących, kotów podrzuconych na posesję, lisa, który przychodzi na posesję w Strojcu,
zanieczyszczonych działek leśnych w Kowalach, pozostawianie sprzętu budowlanego w taki
sposób, że utrudnia wjazd i wyjazd z posesji, psów które wieczorami biegają po wsi bez
opieki, kotów które podrzucono na posesje w Wygiełdowie (znaleziono nowych opiekunów),
wyłudzanie (żebranie) na Placu Grunwaldzkim (wylegitymowano i zobowiązano do
zaprzestania tych działań), zadymienia ulicy Mickiewicza, parkowania pojazdów na poboczu
i samej drodze przy zakładzie mechaniki samochodowej, parkowania pojazdów przed
basenem i Przychodnią Rehabilitacyjną przez osoby do tego nie uprawnione, reklamy, która
jest zniszczona i szpeci okolicę (została usunięta), w dwu przypadkach sprawy dotyczyły
pogryzienia przez psa, ( w wyniku podjętych czynności ustalono właściciela i zobowiązano
do skontaktowania się z poszkodowana), wyrwy w drodze (usunięta) oraz padłej sarny na
terenie wsi Wygiełdów, sprawę przekazano do firmy zajmującej się odbieraniem padłych
zwierząt.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: nie dbania o posiadane działki, z których chwasty przechodzą na posesje
sąsiada (polecenie uporządkowania zostało wykonane), palenia w piecu tak, że powoduje to
zadymienie sąsiednich posesji (sprawdzony – zadymienie powstało podczas rozpalania w
piecu węglem), psa, który podkopuje się pod ogrodzenie sąsiada i wchodzi na sąsiednią
posesję.

6/ W miesiącu październik - listopadzie trzy 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. W związku ze Świętem Zmarłych patrolowano cmentarz i jego okolice pod
katem zapobiegania kradzieżom zniczy i kwiatów. Zabezpieczono też plac zabaw oraz
siłownię plenerową aby przybywający na cmentarz kierowcy nie uszkodzili znajdujących się
tam urządzeń. Zatrzymano też jedną osobę, która żebrała na Placu Grunwaldzkim. Jeden raz
udzielono pomocy osobie, która zasłabła na Placu Grunwaldzkim – wezwano pogotowie,
które po udzieleniu pomocy przekazało chorego pod opiekę żony, którą zawiadomiono o
zdarzeniu. W związku ze znalezieniem dokumentów osobistych powiadomiono
zainteresowanego i przekazano Mu znalezione dokumenty.
- 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 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 jednej sprawie zostało zawieszone do końca 2016
roku w związku z wyjazdem pacjenta do pracy poza granice Polski. Podczas tego posiedzenia
komisja zajmowała się projektem Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na
2017 rok. Komisja przyjęła program i postanowiła przekazać go Radzie Miejskiej celem
podjęcia Uchwały w sprawie jego przyjęcia.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się pięć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego
problem alkoholowy. W dwu przypadkach w związku z prośbą zainteresowanych 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 26 października 2016 roku Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji ds. RPA
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w sprawie
porozumienia międzygminnego odnośnie współfinansowania zleconych Przychodni
Uzależnień zadań własnych gminy nie finansowanych przez NFZ. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele gmin sygnatariuszy porozumienia to jest Dobrodzień, Gorzów Śl, Krzepice,
Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice. Przedstawiciele gmin pozytywnie
zaopiniowali zaproponowany przez Przychodnię projekt porozumienia.
4/ W dniu 17 listopada 2016 na terenie OPS w Praszce odbył się festyn - wieczór integracyjny
dzieci podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej oraz podopiecznych OPS. Dzieci miały
zorganizowane gry, zabawy oraz konkursy. W festynie uczestniczyło 23 dzieci, dla których
zabezpieczono też poczęstunek. Ze względu na warunki atmosferyczne cały festyn odbył się
w świetlicy ZHP.

5/ W dniu 19 listopada Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”
było organizatorem VIII ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego drużyn abstynenckich. W
turnieju uczestniczyły drużyny z Siemianowic Śląskich, Gliwic oraz Praszki. Zwycięzcą
została drużyna z Gliwic. Turniej odbywał się w Hali Sportowej „Kotwica”.
6/ W dniu 26 listopada w klubie abstynenta były prowadzone zajęcia terapeutyczne dla
członków rodzin osób uzależnionych. Prowadzili je psycholodzy – terapeuci uzależnień z
Olesna i Woskowic. W zajęciach wzięło udział 12 osób dorosłych oraz troje dzieci.

Inne informacje:
- 11 listopada obchodziliśmy wspólnie Święto Niepodległości. W ramach obchodów odbył się
konkurs pieśni patriotycznych o puchar Starosty Oleskiego oraz konkurs na rekonstrukcję
wydarzeń z listopada 1918 r. Zwycięzcy konkursu rekonstrukcyjnego – grupa ze szkoły
podstawowej nr 4 w Praszce oraz harcerze z hufca z Praszki w nagrodę pojechali do
Warszawy m.in. zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego. Inicjatorem i organizatorem
wycieczki był Pan Leszek Krzyżanowski ( Kierownik OPS) , a uczestnikami oprócz
młodzieży były również osoby współorganizujące uroczystości: Dyrektor Muzeum w Praszce
– Pan Zbigniew Szczerbik, Dyrektor MGOKiS – Pan Jacek Pac i jego zastępca – Pan
Jarosław Knaga, Dyrektor ŚDS w Ganie – PAN Grzegorz Derengowski, radna Grażyna
Sołtysiak, Radny Robert Zimnowoda, Przewodniczący Rady – Bogusław Łazik oraz Pani
Danuta Janikowska – Wiceburmistrz i Burmistrz - Jarosław Tkaczyński.
- 25 listopada odbyło się spotkanie z Kuratorem Opolskim i Wicewojewodą Opolskim na
temat reformy szkół.
- Kowale- sprawa gazyfikacji.
W dniu 28 listopada Pani Sołtys wsi Kowale przekazała do DUON listę osób
zainteresowanych podłączeniem gazu ziemnego ( 79 osób – gospodarstw) Zainteresowane
osoby otrzymają do wypełnienia deklaracje w celu określenia mocy odbiorników gazu(
kuchenki, piece c.o.) na podstawie których dostawca gazu określi całkowite zapotrzebowanie
na gaz.

