Praszka, dnia 2016-03-30
OR.I. 0057.2.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne:
Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku
roku do dnia 29.02.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 35.504.128,85 zł wykonanie wynosi 5.209.347,68 zł
tj. 14,7% w stosunku do planu.
Rb 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku
roku do dnia 29.02.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 36.556.925,85 zł wykonanie wynosi 4.551.121,05 zł
tj. 12,5% w stosunku do planu.
Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego. Sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu celem zaopiniowania oraz do Biura Rady Miejskiej w dniu 23.03.2016r.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych na zadania zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.791.622 zł,
- dodatku energetycznego – 483,85 zł,
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Wodnej,
Dojazdowej, Ogrodowej i Spacerowej w Kowalach za kwotę: 30.000,00 zł.
2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Bratków, Maków
Chabrów, Tulipanów i Astrów oraz sięgaczy przy ul. Mickiewicza w Praszce za
kwotę: 42.000,00 zł.
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w
Strojcu przy ul. Ogrodowej oraz w Praszce przy ul. Listopadowej za kwotę: 10.332,00
zł.
4. Wykonano remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych równiarką samojezdną
w miejscowościach Praszka, Rosochy, Szyszków, Brzezin, Tokary, Kowale i Prosna.
5. Wykonano koncepcję projektową przebudowy i rozbudowy pływalni krytej w Praszce.
Trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej.

6. Wykonano zmianę organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Kowalach.
7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę sieci
wodociągowej w ulicach Wodnej, Dojazdowej i Spacerowej w Kowalach za kwotę:
20.000,00 zł.
8. Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku PSP Nr 2 w Praszce.
9. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę platformy dla transportu
osób niepełnosprawnych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Praszce.
10. Wykonano remont budynku komunalnego mieszkalnego oraz gospodarczego przy ul.
Słowackiego 3 w Praszce. Koszt robót wyniósł: 42.120,05 zł.
11. Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu na ulicach Senatorskiej, Kolorowej i
przyległych, Żeromskiego w Praszce oraz drogi gminnej nr 100921 O Kowale –
Aleksandrów
- w zakresie oświaty:
1. W miesiącu styczniu przeprowadzone zostały konkursy przedmiotowe w szkołach
podstawowych i publicznym gimnazjum. Ze szkół podstawowych nie zakwalifikował
się żaden uczestnik konkursu, natomiast do szczebla wojewódzkiego zakwalifikowały
się prace Publicznego Gimnazjum w Praszce: Konkurs historyczny – jedna osoba,
Konkurs fizyczny – dwie osoby, a z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach jeden
uczestnik z konkursu geograficznego
2. Od 22 lutego rozpoczęły się zajęcia na Pływalni Krytej w Praszce w ramach programu
Powszechna Nauka Pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
3. W styczniu złożone zostały wnioski o medale za długoletnią służbę dla dyrektorów
placówek oświatowych, a w lutym zostały złożone wnioski o nadania medalu KEN
Komisji Edukacji Narodowej
4. Z dniem 29 lutego na emeryturę odeszła za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu pani Elżbieta Belka. Pełniącą
obowiązki dyrektora od 1.marca 2016 do końca sierpnia 2016 r. jest pani Iwona
Niedzielska-Kalemba
5. 7.marca wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie
720.950,65 zł.
6. W marcu odbyły się spotkania w Publicznym Przedszkolu nr 1 i Publicznym
Przedszkolu nr 2 w Praszce oraz szkołach podstawowych z rodzicami dzieci
sześcioletnich na temat 6-latków mogących iść do szkoły
7. 7 kwietnia 2016 r. odbędą się konkursy na stanowisko dyrektorów Publicznego
Gimnazjum w Praszce, Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce i Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Strojcu. Komisja konkursowa została powołana w dniu 24.03.2016r.
Przedstawicielami samorządu są: Pani Małgorzata Zawis, Pan Krzysztof Pietrzyński,
Pan Robert Zimnowoda .
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
W wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek
budowlanych , położonych w Praszce przy ul. M. Dąbrowskiej , zorganizowanego w dniu 14
i 15 marca 2016 r. , zostali ustaleni nabywcy działek nr :
355/1 o pow. 0,0871 ha za cenę 45 560,00 zł – cena wywoławcza 45 000,00 zł ,
355/2 o pow. 0,0841 ha za cenę 44 040,00 zł – cena wywoławcza 43 500,00 zł ,
355/3 o pow. 0,0847 ha za cenę 44 340,00 zł – cena wywoławcza 43 800,00 zł ,
355/4 o pow. 0,0845 ha za cenę 44 240,00 zł – cena wywoławcza 43 700,00 zł ,

355/8 o pow. 0,0867 ha za cenę 45 360,00 zł – cena wywoławcza 44 800,00 zł ,
355/9 o pow. 0,0869 ha za cenę 45 460,00 zł – cena wywoławcza 44 900,00 zł .
Przetarg był bezskuteczny w stosunku do działek :
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 zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu styczeń, lutym, marzec 2016 strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty
pracownikowi OPS w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u podopiecznych, cztery
raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z prowadzonymi wizjami lokalnymi w miejscu
zamieszkania oraz dostarczenie wezwania osobie, która nie zgłosiła się do rejestracji wojskowej,
dwanaście razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew
przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 48 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb
Urzędu Miasta. W trakcie służby wykonano też cztery wyjazdy służbowe dla potrzeb Urzędu
Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej oraz rozwozu materiałów informacyjnych
po wioskach. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawdzono sposób opieki nad psami
przekazanymi przez Gminę Praszka do Schroniska w Szczytach. Z wizji została sporządzona notatka
oraz dokumentacja fotograficzna. Udzielono też dwa razy asysty inkasentowi targowiska w związku
trudnością egzekucji opłat od obywateli Bułgarii, którzy zajmują więcej miejsc niż wnoszą opłat. W
urzędzie wojewódzkim w Opolu dokonano rozliczenia z bloczków mandatowych. Wykonano też
jeden wyjazd służbowy do Częstochowy i jeden wyjazd służbowy do Olesna.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli dwanaście służb z czego dwie
w godzinach nocnych, dwie 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 kieszonkowym. W związku z feriami zwracano też
uwagę na dzieci i młodzież. Odbyto też dwa spotkania z dziećmi jedno w Świetlicy Spółdzielni
Mieszkaniowej a drugie w Świetlicy Terapeutycznej. W miesiącu lutym odbyto też trzy spotkania
robocze z funkcjonariuszami policji podczas, których opracowywano mapy tzw. zagrożeń na terenie
gminy Praszka. Ustalono w związku z tym terminy wspólnych patroli Dzielnicowych oraz Strażników
Miejskich. Strażnicy oraz Policjant uczestniczyli też trzy razy w rozprawach prowadzonych przez Sąd
w Oleśnie. Wspólnie podjęto też działania związane z kontrolą okolic Przedszkola Nr 2 gdzie rodzice
prowadzający dzieci skarżą się na kierowców, którzy dowożą dzieci nie zwracając uwagi na znaki i
ograniczenia – takich kontroli przeprowadzono siedem. W podobnej sprawie patrolowano okolice PSP
Nr 3 w Praszce w związku ze skargami o nie przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. W tym
wypadku uwag nie odnotowano. Uczestniczono też w zabezpieczaniu biegu „Tropem wilczym”,
Kiermaszu Świątecznego oraz Drogi Krzyżowej. Interweniowano też wspólnie w stosunku do osoby
nietrzeźwej, która w stanie upojenia alkoholowego leżała na ulicy. Wezwano karetkę pogotowia,
zabezpieczono jego rzeczy w tym portmonetkę z pieniędzmi oraz powiadomiono rodzinę.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 15 razy: w tym 11 razy w
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika oraz do
zlikwidowania oblodzenia i śliskości. W podobnych sprawach interweniowano też cztery razy w
stosunku do instytucji. W związku ze skargą interweniowano też w stosunku do mieszkańców osieli,
który pozostawiają pojazdy na drogach przy blokach czym utrudniają prawidłowe wykonywanie prac
porządkowych przez gospodarzy domów oraz utrudniają dojazd śmieciarce. W związku ze skargą
przeprowadzono też kontrolę jednej posesji pod względem przestrzegania ustawy o utrzymaniu
czystości ze szczególnym zwróceniem uwagi na wypuszczanie ścieków do rowu. Podczas kontroli
uwag nie odnotowano – skarga okazała się bezzasadna. Interweniowano też w PCK Opole w związku
ze skargami dotyczącymi pojemników na odzież używaną, które były tak poustawiane, że utrudniały
przejście chodnikiem. Po dwu interwencjach przyjechał ich przedstawiciel, któremu wskazano

newralgiczne miejsca i pojemniki zostały poprzestawiane zgodnie z sugestiami straży i mieszkańców.
W ZDKiA interweniowano w sprawie zarwanego Chodnika na ulicy Kaliskiej oraz zanieczyszczonego
skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Słowackiego. W sprawach utrzymania czystości interweniowano też
w Urzędzie Miasta odnośnie zanieczyszczonych terenów gminy min. w okolicy PSP 4, ul. Fabrycznej
i Kopernika. Interweniowano też w sprawie reklamy wizualnej ustawionej na parkingu bez zgody
właściciela terenu. Po interwencji reklama została usunięta.
4/ W miesiącu styczeń, luty i marzec przyjęto dwunastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w
sprawach: biegających psów po miejscowościach Kowale oraz Strojec, padłej sarny w miejscowości
Kowale, zarośniętych działek w Praszce, Przedmościu oraz Strojcu ( tu gdy znany był właściciel
działki podejmowano interwencję i nieprawidłowości były usuwane), parkowania pojazdów na ulicy
Żeromskiego, które utrudniają wjazd i wyjazd z posesji. Zarywającego się chodnika na ulicy
Słowackiego w Praszce, włączającego się w nocy alarmu przy Banku Śląskim, rosnącej topoli przy
Delikatesach Centrum, z której spadające gałęzie mogą uszkadzać samochody, małych szczeniaków
porzuconych w miejscowości Szyszków (zabrane do schroniska oraz wypuszczania nieczystości na
teren sąsiedzki w Praszce. Te sprawy były na bieżąco obsługiwane a stwierdzone nieprawidłowości
usunięte.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które dotyczyły min:
kur sąsiada które przechodzą na sąsiednia posesję a sąsiad nie reaguje na zwracaną mu uwagę, palenia
substancji niewiadomego pochodzenia w piecach na terenie Przedmościa. Po sprawdzeniu wskazanych
miejsc w piecach był węgiel lub drewno. Nie przestrzegania przez sąsiada przepisów o trzymaniu
zwierząt i dopuszczania do tego, że gromadzące się pod jego posesją psy utrudniają życie
mieszkańcom poprzez głośne ujadanie, obgryzania drzew przez wypuszczone kozy, przewróconego i
nie naprawionego przez sąsiada płotu, prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, że
utrudnia to życie sąsiadowi i jednocześnie powoduje zanieczyszczanie jego posesji.
6/ Podczas czynności służbowych w omawianym okresie sześć razy poprawiano w sposób zgodny z
kierunkiem jazdy znaki na ulicach miasta. W Urzędzie wojewódzkim zgodnie z nowym
rozporządzeniem rozliczono zużyte we wcześniejszym okresie formularze bloczków mandatowych.
Strażnicy uczestniczyli też w Rozprawie Sądowej, która toczy się przed Sądem w Olesinie a była
wytoczona z powództwa cywilnego. W trakcie czynności służbowych powiadomiono o śmierci
członka rodziny, który zmarł poza granicami Polski.
7/ W miesiącu marcu strażnicy zabezpieczali dwie uroczystości religijne jedna to Droga Krzyżowa po
terenach osiedlowych a druga to uroczystości Niedzieli Palmowej. Strażnicy dwa razy uczestniczyli w
akcji ratowania zdrowie wzywając do osób, które zasłabły na ulicy karetkę pogotowia.

- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji podczas, których
rozpatrzono sześć sprawy indywidualne, z których jeden wniosek został oddalony w związku
z brakiem kontaktu z wnioskodawcą oraz brakiem możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby
skierowanej na komisję, która nie zgłasza się na wezwania komisji oraz wezwania biegłych.
W jednym przypadku sprawa została zawieszona w związku z podjęciem leczenia a w jednym
postepowanie wstrzymano na okres jednego miesiąca w związku z deklaracją podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego i koniecznością ustalenia przez Przychodnię Terapii
Uzależnień w Oleśnie co do sposobu leczenia czy ma to być forma indywidualna czy też
uczestnictwo w grupie terapeutycznej. Jest to podyktowane względami zdrowotnymi pacjenta.
W dwu przypadkach sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem
wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W jednym
przypadku sprawa została skierowana do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i
określenia ewentualnego sposobu leczenia.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się jedenaście 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. Jedna osoba przedstawiła
zaświadczenie z Zakładu Lecznictwa Odwykowego o podjęciu leczenia. W jednym
przypadku w związku z uzyskaniem informacji o występowaniu przemocy domowej została
założona „Niebieska karta”, którą następnie przekazano do zespołu interdyscyplinarnego.
3/ W dniu 3 lutego 2016 roku Pełnomocnik Burmistrza – Przewodniczący Komisji
uczestniczył na zaproszenie Starosty Oleskiego i Kierownika Przychodni Terapii Uzależnień
w spotkaniu, którego głównym tematem była współpraca gmin powiatu oleskiego w
dalszym wspieraniu programów terapeutycznych nie finansowanych przez NFZ. W spotkaniu
uczestniczyli też pacjenci Przychodni, którzy korzystają z takiej formy pomocy.
4/ W dniu 26 stycznia 2016 roku zebrała się ponownie komisja konkursowa do rozpatrzenia
uzupełniających informacji do ofert konkursowych. Po zapoznaniu się z materiałami komisja
postanowiła odstąpić od zlecenia zadania na prowadzenie świetlicy stowarzyszeniom, które
złożyły oferty. W związku z powyższym w/w zadanie jest prowadzone przez gminę Praszka.
Od dni 1 lutego czyli rozpoczęcia ferii opiekę nad uczestniczącymi w zajęciach dziećmi
sprawowały członkinie grypy Al.-anon i AA natomiast już od 15 lutego w świetlicy pracuje
instruktor zatrudniony przez Urząd Miejski. Jak zaobserwowano w zajęciach podczas ferii w
świetlicy przebywało około 15 uczestników i taka sama liczba uczestniczy też w zajęciach po
zakończeniu ferii. Po miesiącu pracy nowego instruktora planowane jest spotkanie z
rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach. Instruktor Świetlicy został też skierowany na
szkolenie dla pracowników Świetlic, którego organizatorem jest Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w dniach
30 – 31 marca 2016 roku.
5/ W dniu 17 marca 2016 roku na basenie w Praszce odbyły się już VI międzygminne zawody
pływackie pod patronatem Starosty Oleskiego i Gminnej Komisji ds. RPA w Praszce. W
zawodach uczestniczyło ponad 140 zawodników i zawodniczek – uczniów szkół
podstawowych z powiatu oleskiego oraz wieluńskiego.
6/ W dniu 21 marca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce
zainaugurowano rozpoczęcie kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” tegoroczne
zawody sportowe zostały zorganizowane pod hasłem „Pod dobrą opieka”. Zawody
przebiegały w miłej i sportowej atmosferze.
7/ W dniu 21 marca 2016 roku Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza
Szansa” w MGOKiS zorganizowało konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie grup abstynenckich oraz młodzież z Publicznego
Gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Praszki. Spotkanie zostało
zorganizowane pod hasłem „Trzeźwo w przyszłość”. W tym samym dniu członkowie
stowarzyszeń abstynenckich wspólnie z Policją przeprowadzili działania w stosunku do
kierowców pod hasłem „Prowadzę jestem trzeźwy”.
Inne informacje:
- w zakresie strategii rozwoju gminy:
1. Na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Praszka na lata 2015-2025.
2. W dniu 12.03.2016 r. odbył się Turniej Radnych Powiatu Oleskiego, w którym nasz
samorząd uczestniczył.
3. W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Muzeum w Praszce odbędzie się spotkanie konsultacyjne
w sprawie planu mobilności dla Obszaru Funkcjonalnego Olesno - Kluczbork – Namysłów.

4. W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury w Praszce odbędzie się Forum Gospodarcze ,
w bieżącym roku poświęcone rolnictwu.
5. Wzorem lat ubiegłych podczas Dnia Praszki w maju wręczone zostaną nagrody
Praszkowski Koziołek. Termin zgłaszania nominowanych upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r.
godz. 1500.

