7.019.393,41

Praszka, dnia 2017-04-11

OR.I. 0057.3.2017
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 15 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na dzień 28.02.2017r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 28.02.2017 r.
Na plan dochodów w kwocie 45.021.424,88 zł wykonanie wynosi 7.019.393,41 zł
tj. 15,6 % w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 28.02.2017 r.
Na plan wydatków w kwocie 47.294.776,88 zł wykonanie wynosi 6.407.443,70 zł
tj. 13,6 % w stosunku do planu.
Zostało sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i przekazane do biura
Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w dniu 27.03.2017 r.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Otwarto oferty w przetargu na dobudowę klatki schodowej w budynku Szkoły
Podstawowej w Kowalach. Wpłynęły dwie oferty. Najtańsza na kwotę: 243.401,35 zł.
2. Wykonano Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Praszka na lata 2017-2023.
Opracowanie zostało zlecone Instytutowi Badawczemu IPC Sp. z o.o. z Wrocławia za
kwotę: 23.370,00 zł
3. Wykonano remont dróg o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Praszka.
Prace wykonała firma Larix z Lublińca za kwotę 36.000,00 zł.
4. Wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych. Prace wykonała firma Biza Kolor z
Rudnik za kwotę 6.400,00 zł.
5. W dniu 27.03.2017 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ul. Senatorskiej w
Praszce.
6. Zlecono wykonanie nowych nasadzeń trwałych na rabatach w Rynku. Prace zostaną
wykonane w miesiącu maju za kwotę: 30.252,00 zł przez firmę Pielęgnacja Ogrodów
Małgorzata Witkowska z Mokrska.
7. Zakończono przeglądy techniczne dróg publicznych. Prace wykonała firma MaxDrogi
z Łodzi za kwotę: 11.070,00 zł.

- w zakresie oświaty:
1. Sporządzono bilanse, rachunki zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu
wszystkich placówek oświatowych za 2016 r.
2. Ogłoszone zostało Zarządzenie Burmistrza dot. konkursów na dyrektorów placówek
oświatowych, które odbędą się:
- 13.kwietnia na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Kowalach – zgłoszono po jednej ofercie
- 18.kwietnia na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Praszce – złożono cztery oferty
- 25.kwietnia na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce – złożono
jedną ofertę.
3. Powołano komisje do przeprowadzenia wyżej wymienionych konkursów.
Przedstawicielami organu prowadzącego są: Danuta Janikowska, Wiesława Borowiec
i przedstawiciel Rady Miejskiej: PP 1 i PSP Kowale – Pan Sławomir Trawiński, PSP
Nr 3 – Pan Robert Zimnowoda i PSP Nr 2 – Pani Grażyna Sołtysiak.
4. Przygotowano projekty organizacyjne placówek oświatowych, które zostały
przekazane związkom zawodowym do zaopiniowania.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Zgodnie z uchwałą Nr 166/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości , Gmina Praszka w drodze umowy
zamiany zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 2041/2017 z dnia 03-04-2017 r. nabyła z
przeznaczeniem na poszerzenie drogi we wsi Gana ( Komorniki ) , działki oznaczone na
arkuszu mapy 1 nr 968/1 o pow. 0,0483 ha i 969/1 o pow. 0,0714 ha , w zamian za działkę
położoną w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich , oznaczoną na arkuszu mapy 1 jako
działka nr 274/4 o pow. 0,1140 ha. Zamiana nieruchomości nastąpiła za dopłatą na rzecz
Gminy Praszka , różnicy ceny zamienianych nieruchomości w wysokości 26 468,37 zł.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu marcu i kwietniu strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikowi
OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka, do tej instytucji
przekazano też informację, że bezdomny, który został odwieziony do schroniska ponownie
jest w Praszce. Dwa raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z koniecznością
dostarczenia korespondencji urzędowej dla osoby starszej, która ma problem z poruszaniem
się oraz w związku z wywiadem związanym z ustalaniem miejsca pobytu. Dwa raz
pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew
przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 22 konwoje wartości pieniężnych dla
potrzeb Urzędu Miejskiego. W trakcie służby wykonano też trzy wyjazdy służbowe dla
potrzeb Urzędu Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej do instytucji na
terenie miasta oraz gminy. Wykonano też jeden wyjazd służbowy poza teren gminy do Olesna
w sprawach Urzędu Miasta. Udzielono też dwa razy asysty placowej na targowisku przy
zbieraniu opłat targowych od obcokrajowców.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli sześć służby z czego
jedną w godzinach nocnych, jedną popołudniowych a trzy 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 bezdomne poprzez sprawdzanie miejsc gdzie najczęściej się gromadzą. Na
zmianie III czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym i też zwracano
uwagę na osoby bezdomne oraz te miejsca gdzie najczęściej się gromadzą. Podobne
czynności wykonywano też na zmianie II i w tym czasie patrolowano też ogrody działkowe.
Wspólnie patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem uwagi na prawidłowe parkowanie
pojazdów w strefie zamieszkania. W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy
Senatorskiej patrolowano to miejsce i informowano kierowców o tym, że ta ulica jest
jednokierunkowa. W pierwszych dniach po zmianie organizacji ruchu stwierdzono bardzo
dużo naruszeń przepisów. Postanowiono dać kierowcą tydzień na przystosowanie się do
nowych warunków i dalej prowadzić działania prewencyjne. Zabezpieczano też uroczystości
Drogi Krzyżowej na terenach osiedlowych, uroczystości Niedzieli Palmowej w Parafii Św.
Rodziny. W związku z Kiermaszem Świątecznym patrolowano okolice parku ze zwróceniem
uwagi na porządek w miejscu Kiermaszu. Udzielono też pomocy Gimnazjum w Praszce w
związku z organizacją rajdu „Szlakiem lokalnych bohaterów”.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 8 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i siedem raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano ich do oczyszczenia chodników z zalegających tam nieczystości,
uporządkowania posiadanych na terenie miasta działek, zabezpieczenia w sposób odpowiedni
prowadzonych prac budowlanych, przeprowadzono też dwie kontrole przestrzegania
przepisów o utrzymaniu czystości na terenie gminy. Z tych czynności zostały sporządzone
notatki służbowe – uwag nie odnotowano (te sprawy dotyczyły zgłoszeń sąsiedzkich). W
ZDKiA oraz w ZDP interweniowano min. w sprawie uszkodzonych znaków drogowych,
zarwanej studzienki ściekowej, dużej ilości opon pozostawionych przy drodze krajowej oraz
zanieczyszczonych pasów drogowych przy drogach krajowych i powiatowych. Do firmy
GOSKOM zgłoszono sprawę zanieczyszczonych terenów przy kładce prowadzącej do PSP 2
oraz zarwanej studzienki celem jej zabezpieczenia i przeprowadzenia naprawy. W sprawach
czystości interweniowano też u właścicieli garaży przy ul. Obr. Pokoju oraz Kopernika z
wnioskiem o uporządkowanie terenu przyległego do garaży.
4/ W miesiącu marcu i kwietniu przyjęto jedenastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min.
w sprawach: powybijanych szyb w budynku przy ul. Warszawskiej, parkowania pojazdów
przy basenie pływackim w miejscach gdzie jest to zabronione – w tej sprawie podczas patroli
upomniano 6 kierowców i doprowadzono do odnowienia kopert i zaopatrzenie je w napis
„BUS”, nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt przez mieszkańca wsi Strojec,
zbierania odzieży przez firmy niewiadomego pochodzenia, przycinania gałęzi na starym
Dębie (po sprawdzeniu okazało się, że podcinający ma zgodę), bezdomnego, który nocuje na
klatkach schodowych – powiadomiono OPS. Psa który przybłąkał się na posesję – został
zabrany do schroniska. Parkowania pojazdu na drodze krajowej nie zgodnie z kierunkiem
jazdy – tamowanie i utrudnianie ruchu. Jedna osoba zgłosiła trzy przypadki nie przestrzegania
przepisów o trzymaniu zwierząt jej zdaniem zbyt krótkie łańcuchy – nie mające trzech
metrów.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: parkowania pojazdu w bramie co utrudnia wyjazd z sąsiedniej posesji (dwa
przypadki), składowania obornika przy granicy – po sprawdzeniu okazało się, że obie działki
są własnością tej samej osoby a obornik jest składowany na betonowej płycie gnojnej. Nie
przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – dwa przypadki ale w obu skargi były
niezasadne bo posesja była należycie ogrodzona, bramy pozamykane a przy wejściu był
dzwonek.
6/ W miesiącu marcu 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. Jeden raz interweniowano w
stosunku do osoby, która paliła papierosy na przystanku PKS. W miesiącu marcu odbyto dwa
spotkania z uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu. Uczestniczono w
konkursie Bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w
Praszce.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenia komisji. Podczas tego
posiedzenia komisja rozpatrzyła 2 sprawy indywidualne, z których dwie sprawy skierowano
do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia.
Podczas tego posiedzenia komisja zaopiniowała też trzy wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, z których dwa wnioski dotyczyły nowych zezwoleń a w
jednym przypadku sprawa dotyczyła wznowienia zezwolenia w związku z wygasaniem
posiadanego w dniu 30 kwietnia 2017 roku.
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 Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisariatu Policji 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.
Zostały pobrane dwa wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu. Wnioski te były rozpatrywane na w/w posiedzeniu komisji.
3/ W dniu 21 marca na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce
zainaugurowano na terenie naszej gminy ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, która w tym roku jest realizowana pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Młodzież
uczestniczyła w zawodach sportowych i konkurencjach rekreacyjnych. W te działania
zaangażowani byli wszyscy uczniowie szkoły.
4/ W dniu 28 marca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
została przesłana wypełniona ankieta sprawozdawcza PU-9072 dotycząca podejmowanych w
2016 roku w gminie zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii. Ankieta
została przyjęta i otrzymano potwierdzenie złożenia ankiety.
5/ W dniu 3 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Zdrowia została przesłana ankieta
sprawozdawcza PARPA G1 dotycząca działalności gminy w zakresie profilaktyki
alkoholowej za 2016 rok. Ponieważ ankieta była wykonywana w wersji elektronicznej
otrzymano potwierdzenie jej złożenia ale jeszcze nie otrzymano informacji o jej przyjęciu
zwykle trwa to około 2 tygodni a termin złożenia ankiet upływa 15 kwietnia.
6/ W dniu 3 kwietnia 2017 roku w klubie abstynenta odbyło się spotkanie robocze
wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń, klubu, świetlicy, grup samopomocowych, OPS oraz
Pełnomocnika Burmistrza ds. RPA, którego głównym celem było wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawie użytkowania lokalu przy Placu Grunwaldzkim 9. Uzgodniono sposób
komunikacji wewnętrznej, dbania o porządek oraz wspólnych inicjatyw mających na celu
zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Ze spotkania został
spisany protokół, który został podpisany przez wszystkich uczestników spotkania.
7/ W dniu 10 kwietnia 2017 roku w MGOKiS Stowarzyszenie „Nasza Szansa” zorganizował
spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pod nazwą „Trzeźwo w przyszłość”. W

spotkaniu uczestniczyła młodzież z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych a prelekcje
wygłosili przedstawiciele Sanepid-u, Policji, Gminnej Komisji ds. RPA i Stowarzyszeń
abstynenckich. W tym dniu Stowarzyszenie wspólnie z Policja przeprowadziło na terenie
miasta i gminy akcję „Prowadzę jestem trzeźwy”
Inne informacje:

