Praszka, dnia 2015-12-17
OR.I. 0057.8.2015
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 20 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zarządzeniem burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pomocy społecznej o kwotę
105.414 zł.
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 30.11.2015 r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 30.11.2015 r.
Na plan dochodów w kwocie 36.389.251,38 zł wykonanie wynosi 32.370.450,81 zł
tj. 89,0 % w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 30.11.2015 r.
Na plan wydatków w kwocie 38.923.165,97 zł wykonanie wynosi 29.822.586,06 zł
tj. 76,6 % w stosunku do planu.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Kończone są prace przy dociepleniu budynku PSP w Kowalach.
2. Zakończono prace przy przebudowie odcinka ul. Listopadowej i Styczniowej oraz ul.
Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce. Całkowity koszt zadania powykonawczo
wyniósł 1 mln 74 tys. zł. Wystąpiono z wnioskiem o wypłatę dotacji do Urzędu
Wojewódzkiego.
3. Zakończono prace przy „Modernizacji ujęcia wody w Kowalach - Zadanie I”.
4. Trwają prace przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania w ŚDS Gana. Termin
wykonania: 23.12.2015 r.
5. Zakończono wymianę okien w ŚDS Gana. Koszt zadania powykonawczo wyniósł: 57,5
tys. zł.
6. Trwają prace przy przebudowie ul. Kolorowej i Żeromskiego w Praszce. Zakończenie
prac nastąpi z końcem roku.
7. Na ukończeniu są prace przy budowie wodociągu w Markach.
8. Na ukończeniu są prace wymianie odcinka sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w
Kowalach. Termin z uwagi na liczne kolizje został przesunięty na koniec roku.
9. Zlecono wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego przy wcześniej przebudowanych
drogach wiejskich. Zakończenie prac planuje się na 23.12.2015 r.

- w zakresie oświaty:
1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach i Publicznej Szkole Podstawowej
w Przedmościu zakończyły się ewaluacje zewnętrzne, które przeprowadził zespół
wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. W dniu 8 grudnia został wysłany wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup
książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wnioskowana kwota wsparcia na zakup książek to
56 960,00 zł.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W omawianym okresie od listopada do grudnia strażnicy miejscy jeden raz udzielali
asysty pracownikowi OPS w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u
podopiecznych, jeden razy pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizjami lokalnymi
w miejscu zamieszkania, trzy razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach
związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Udzielono asysty pracownikom
wymiaru podatków przy czynnościach związanych z kontrola podmiotów gospodarczych na
terenie miasta i gminy Udzielono też asysty inkasentowi targowiska, który miał problemy ze
zbieraniem opłat od obcokrajowców. Ponadto wykonano 16 konwojów wartości pieniężnych
dla potrzeb Urzędu Miasta. Przez dwa dni rozwożono w ramach akcji kurierskiej wezwania
do stawienia się rezerwistów w wyznaczonych jednostkach wojskowych. Przez pięć dni
rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. Wykonano też cztery
inne wyjazdy dla potrzeb Urzędu Miasta.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli pięć służb z czego
dwie w godzinach popołudniowych 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 kieszonkowych w
związku z dużym ruchem panującym na targowisku w związku ze zbliżającym się Świętem.
Zwracano też uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie handlu żywymi rybami oraz
przestrzeganie przepisów w zakresie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. Wspólnie
uczestniczono też w akcji poskramiania psa, który zaatakował przechodnia. W związku z
kiermaszem świątecznym patrolowano okolice Placu Grunwaldzkiego, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo kupujących i sprzedawców. W związku z akcja
rejestracyjną kandydatów na dawców szpiku kostnego i związanego z tym koncertem
muzycznym wspólnie patrolowano okolice odbywania się tej imprezy czyli MGOKiS w
Praszce.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dziewięć razy: w tym 4
razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika z
zalegających nieczystości oraz liści i wystających gałęzi. W podobnych sprawach
interweniowano też pięć razy w stosunku do instytucji. Interweniowano w ZDP w sprawie
dzwoniących klap na studzienkach kanalizacyjnych przy ulicy Gańskiej. W GOSKOM
interweniowano w sprawie wycieków z kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warszawskiej oraz w
sprawie słupa ogłoszeniowego przy ulicy Słowackiego, z którego odklejone ogłoszenia
podczas wiatrów gromadzą się pod sklepem, jednak ta sprawą zajął się pracownik

gospodarczy UM. W PCK interweniowano w sprawie ustawionych pojemników na odzież
używaną i wnioskowano aby tak je zabezpieczyć aby nie były przewracane szczególnie przy
ulicy Kaliskiej.
4/ W omawianym okresie siedmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach:
tamowania i utrudniania ruchu przez pojazdy parkujące na ulicy Senatorskiej, biegającego po
drodze byka w miejscowościach Brzeziny i Kowale, który utrudnia przejazd jadącym drogom
pojazdom (w wyniku podjętych działań ustalono, że faktycznie taki byk się pojawia ale nie
wiadomo jakiego jest pochodzenia i gdzie może przebywać), wałęsających się po mieście
psów oraz psów, które uciekają z posesji czyniąc szkody na posesji sąsiada (sprawa dotyczy
Kowali). Pozostawiania pojazdów w taki sposób, że zastawiają chodnik i utrudniają przejście
pieszym. Podczas jednej interwencji sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu
karnego. W tej sprawie został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Oleśnie.
5/ W miesiącu listopad - grudzień interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
poprzez pozostawianie poza pojemnikami odpadów, które wiatr przenosi na posesje sąsiada,
nie zdejmowania ze słupów ogłoszeniowych starych obwieszczeni, które zanieczyszczają
teren i parking przed sklepem. Pozostawiania pojazdu przed posesja w taki sposób, że
utrudnia on widoczność pojazdowi wyjeżdżającemu z posesji. Nie przestrzegania przepisów o
trzymaniu zwierząt. W jednym przypadku z związku z nieprzestrzeganiem ustawy o
utrzymaniu czystości nałożono mandat karny.
6/ W omawianym okresie przez 8 dni patrolowano w godzinach rannych przejścia dla
pieszych przy ulicach Fabryczna, Warszawska oraz Piłsudskiego ze zwróceniem uwagi na
dzieci idące do szkoły. Podobne czynności w miarę możliwości wykonywano też w
godzinach południowych. W płatnej strefie parkowania interweniowano 6 razy. Podczas
patrolu miasta dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicach
miasta.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenia komisji podczas, których
rozpatrzono dwie sprawy indywidualne, z których jeden wniosek został skierowany do Sądu
Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. W drugim przypadku wniosek został oddalony w związku z brakiem
przeciwskazań do podjęcia leczenia odwykowego. To postanowienie jest oparte o opinię
biegłych sądowych.
Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych było to wniosek jednorazowy złożone przez Ochotniczą
Straż Pożarną w związku z obsługą imprez świątecznej dla mieszkańców wsi Strojec.
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 jednym przypadku sam zainteresowany w sprawie poprosił o
kontakt do Zakładu Leczniczego gdyż chce się leczyć. Poinformowano o toku postepowania
oraz podano niezbędne kontakty związane z przyjęciem na leczenie.
3/ W dniu 25 listopada 2015 roku został ogłoszony konkurs dla Stowarzyszeń na zlecenie
zadań własnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Stowarzyszenia na złożenie ofert mają czas do 30 grudnia 2015.

4/ W dniu 28 listopada 2015 roku Stowarzyszenie „NEPSIS” zorganizowało szkolenie dla
OPS, Pedagogów szkolnych, Policji, Straży Miejskiej oraz członków stowarzyszeń, którego
tematem był pierwszy kontakt z osoba uzależniona od alkoholu oraz pierwszy kontakt z osoba
dotkniętą przemocą domową. Szkolenie prowadził specjalista psycholog z Ośrodka
Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach oraz instruktor terapii uzależnień członek
Gminnej Komisji ds. RPA z Praszki.
4/ W dniu 11 grudnia 2015 roku w Sali widowiskowej MGOKiS w Praszce Stowarzyszenie
„NEPSIS” zorganizował spotkanie Bożonarodzeniowe dla członków stowarzyszenia oraz
dzieci i ich rodziców podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej w Praszce, które na ten dzień
przygotowały występ okolicznościowy. W spotkaniu oprócz w/w wzięli też udział
zaproszeniu goście wspierający i współpracujący ze stowarzyszeniem.
5/ Zakończyła się jesienna edycja realizacyjna programu profilaktycznego III elementarz czyli
program siedmiu kroków, która była realizowana we wszystkich klasach VI szkół
podstawowych oraz elementarz gimnazjalny realizowany w gimnazjum w Praszce oraz
Wierzbiu. Łącznie w programie wzięło udział 179 uczniów w tym 81 chłopców i 98
dziewcząt, realizowało go 9 realizatorów. W trakcie programu były dwa spotkania z
rodzicami, w których uczestniczyło 150 osób. Ponadto odbiorcami było też 128
przedstawicieli rad pedagogicznych.
Inne informacje:

