Praszka, dnia 2017-03-14
OR.I. 0057.2.2017
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 10 lutego 2017r. do 14 marca 2017 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
W dniu 20.02.2017r. zostały sporządzone i przekazane drogą elektroniczną do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu następujące sprawozdania:
Rb 27S –roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.12.2016 r.
Na plan dochodów w kwocie 43.281.780,73 zł wykonanie wynosi 44.277.340,98 zł tj.
102,3 % w stosunku do planu
Rb 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.12.2016 r.
Na plan wydatków w kwocie 44.711.661,73 zł wykonanie wynosi 42.009.702,02 zł tj.
94,0 % w stosunku do planu
Rb NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku
do dnia 31.12.2016 r.
Wykonane dochody to kwota
44.277.340,98 zł
Wykonane wydatki to kwota
42.009.702,02 zł
Wykonane przychody to kwota
2.454.881,69 zł
Wykonane rozchody to kwota
1.552.000,00 zł
Rb N – roczne sprawozdanie o stanie należności
Na koniec roku wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek
wynoszą - 2.951.095,19 zł
Rb Z – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
Na koniec roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
3.719.759,95 zł
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na dobudowę klatki schodowej w
budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach. Ogłoszenie przetargu nastąpi do
17.03.2017 r. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2017 r.
2. Zakończono projekt rozbudowy i przebudowy pływalni krytej w Praszce. Firma
wykonująca projekt przekazała ostatecznie projekty wykonawcze obiektu. Koszty

3.
4.
5.
6.

wykonania rozbudowy pływalni zgodnie z przedstawionymi kosztorysami wynoszą
12,8 mln zł brutto.
Zlecono remonty dróg o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Praszka.
Prace zlecono firmie Larix z Lublińca. Termin wykonania: 31.03.2017 r.
Zawarto 139 umów na dzierżawę stanowisk handlowych na Placu Targowym w
Praszce.
Zlecono prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ul. Senatorskiej (obniżenie
krawężników i montaż znaków).
Wpłynęło 28 wniosków od osób prywatnych na utylizację materiałów zawierających
azbest. Termin składania wniosków upływa 15.03.2017 r.

- w zakresie oświaty:
1. W dniu 13.03.2017 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 521.328,63 zł.
2. W dniu 27.02.2017 r. wysłano wnioski do Kuratorium Oświaty o nadanie Medalu
Komisji Edukacji Narodowej dla Iwony Ignaczak, Marzeny Smugowskiej, Lidii
Kowalskiej-Owczarek, Ewy Kołodziej i Aurelii Popławskiej.
3. W miesiącu lutym sporządzono analizy opisowe z wykonania budżetu za 2016 r.
4. W lutym rozpoczęła się realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” – „Pływacy na basenie”.
5. Przygotowywane są zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko
dyrektora:
- Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach z oddziałami przedszkolnymi
– 13.04.2017 r.
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Praszce – 18.04.2017 r.
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce – 25.04.2017 r.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Zgodnie z uchwałą Nr 139/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. ,
aktem notarialnym Rep. A nr 1312/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zostało sprzedane prawo
użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na
arkuszu mapy 1 obrębu Praszka nr 281/1 o pow. 0,0110 ha za cenę 4 300,00 zł + 23%
podatku VAT ( 989,00 zł ) , co razem stanowi kwotę 5 289,00 zł.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu lutym - marzec strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikowi
OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka oraz wspólnie z
pracownikami OPS zajmowano się podopiecznymi ośrodka, którzy nie posiadają stałego
miejsca zamieszkania. W jednym przypadku osoba, która nocowała na klatkach schodowych
została odwieziona do noclegowni. Trzy 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 28 konwojów 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. Wykonano też trzy wyjazdy służbowe poza teren gminy do Skierniewic,
Olesna i Gorzowa Śląskiego 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, dwie 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.
W nocy z 8/9 lutego zgodnie z poleceniem Urzędu Wojewódzkiego wspólnie z Policja oraz
OPS przeprowadzono badania dotyczące przebywania na terenie Gminy osób bezdomnych.
W trakcie tych działań spisano 8 bezdomnych, z których 6 nocowało w pustostanach a dwu
przebywało u znajomych. W trakcie tych działań skontrolowano też ogrody działkowe oraz
klatki schodowe i piwnice budynków wielorodzinnych. Z tych czynności sporządzono
protokół i zestawienie, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Wspólnie
patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem uwagi na prawidłowe parkowanie pojazdów w
strefie zamieszkania. Wykonywano też zlecone przez Policję czynności związane z
przestrzeganiem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka w
tym sprawa przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt oraz składowania obornika na
terenie posesji. Z tych czynności zostały sporządzone notatki służbowe oraz dokumentacja
fotograficzna i przekazane do Komisariatu Policji celem dalszego służbowego wykorzystania.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 6 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i dwanaście raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano ich do oczyszczenia chodników z zalegającego śniegu oraz usunięcia
oblodzenia z chodników przed posesjami, interweniowano też w sprawach oczyszczenia
chodników z zalegających tam odpadów komunalnych oraz połamanych gałęzi.
Interweniowano też z sprawie nawisów Śnieżnych i lodowych na dachach. Gdzie zachodziła
potrzeba udzielano pomocy właścicielom posesji poprzez zabezpieczenie miejsca usuwania
nawisów. Interweniowano też w firmie Goskom w związku ze stwierdzeniem zarwanej ulicy
3-go maja przy studzience kanalizacyjnej oraz dużym oblodzeniem dróg prowadzących do
garaży przy ul. Obrońców Pokoju. Do Referatu Infrastruktury Urzędu Miasta zgłoszono
sprawę wyrw powstałych na ul. Kościuszki, które mogą doprowadzić do oberwania
studzienek kanalizacyjnych. Interweniowano też w firmie Eko Region w związku z
nieopróżnieniem w wyznaczonym terminie koszy na ul. Mickiewicza. Interweniowano też w
firmie „ADAMIETZ” budującej halę produkcyjną w Strojcu z wnioskiem o oczyszczanie
dróg po zakończonych pracach związanych z wywozem ziemi z placu budowy.
Interweniowano też w jednym ze stowarzyszeń, które wieszało ogłoszenia na terenie
prywatnym bez zgody właściciela – po interwencji plakaty i ogłoszenia zostały usunięte.
Interweniowano też w sprawie oczyszczenia terenu przy dawnej bazie PKP oraz przy ulicy
Listopadowej (działka prywatna).
4/ W miesiącu luty - marzec przyjęto piętnastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w
sprawach: trzy razy bezpańskich psów biegających po wsiach Kowale, Wierzbie oraz
Rozterku, w wyniku podjętych działań takich psów w w/w miejscowościach nie stwierdzono,
nie opróżnienia koszy na ulicy Mickiewicza w wyniku interwencji kosze zostały opróżnione,

śliskich chodników na ul. Warszawskiej w wyniku interwencji właściciel posesji usunął
oblodzenie, nocowanie bezdomnego na klatce schodowej budynku ul. Fabryczna 22 ta osoba
została dowieziona do OPS a następnie skierowano do noclegowni, obciętych przez gminę
gałęzi i pozostawienie ich przy posesjach ulicy Żeromskiego. Składowania obornika przy
posesji sąsiada – po sprawdzeniu okazało się, że obie posesje są jednego właściciela a
składający wniosek tylko tam zamieszkuje. Zaniedbanych działek na terenie miasta Praszka,
których właściciele mieszkają poza Praszką – tu zostały wystosowane wezwania do usunięcia
nieprawidłowości. Podcinania gałęzi – tu była zgoda zarządcy nieruchomości gdyż gałęzie
zachodziły na okna i mogły doprowadzić do ich uszkodzenia.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: palenia w piecu odpadami niewiadomego pochodzenia (skarga bezzasadna –
w piecu był węgiel), przebywania na klatce schodowej osoby bezdomnej (przekazano do OPS
i bezdomnego umieszczono w schronisku), wyrzucania odpadów w miejsce do tego
nieprzeznaczone (ustalono właściciela i odpady zostały uprzątnięte), zanieczyszczania drogi
w wyniku prowadzonych prac budowlanych, śliskich chodników przed posesją (oblodzenie
zostało zlikwidowane), uszkodzonego ogrodzenia, które zagraża przechodzącym –
zobowiązano właściciela do zabezpieczenia tego miejsca. Nieprzestrzegania przepisów o
trzymaniu zwierząt oraz parkowania pojazdu w taki sposób, że utrudnia on wyjazd z innej
posesji.
6/ W miesiącu lutym 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. Interweniowano też w okolicy
basenu i Przychodni Rehabilitacyjnej w związku z zajmowaniem miejsc parkingowych przez
osoby do tego nie uprawnione. Jeden raz interweniowano w stosunku do osoby, która paliła
papierosy na przystanku PKS. Interweniowano też w stosunku do dwu kierowców, którym
awarii uległy pojazdy na terenie miasta celem właściwego oznakowania, że pojazd jest
uszkodzony. Interweniowano też w stosunku do stowarzyszenia, które umieściło plakaty w
miejscu do tego nie przeznaczonym – plakaty zostały usunięte. Podczas wykonywania
czynności patrolowych udzielono też dwa razy pomocy kierowcom samochodów ciężarowego
i dostawczego, które uległy awarii w miejscach gdzie powodowało to duże utrudnienie w
ruchu.
7/ W dniu 8 marca 2017 roku Straż Miejska była kontrolowana przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Praszce.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji. Jedno w dniu 9
lutego a drugie w dniu 9 marca 2017 roku. Podczas tych posiedzeń komisja rozpatrzyła 8
spraw indywidualnych, z których jedną sprawę umorzono w związku z wycofaniem wniosku
przez zainteresowanego. Jedną sprawę skierowano do zbadania przez biegłych celem wydania
opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Cztery sprawy skierowano do Sadu
Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i nieletnich celem wszczęcia postepowania

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały zawieszone w
związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się sześć osób. 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 cztery wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu. Wnioski te były rozpatrywane na lutowym i marcowym posiedzeniu komisji. W
jednym przypadku sprawa dotyczyła zgłoszenia ojca przez córki, które nie przebywają na
terenie Praszki ale przyszły ze świadkiem nadużywania alkoholu przez ich ojca.
3/ Od 1 lutego 2017 roku pod nadzór Ośrodka Pomocy Społecznej została przekazana
Świetlica Terapeutyczna w Praszce. Do dnia 13 lutego przeprowadzony został niezbędny
remont pomieszczeń – malowanie. Koszty z tym związane zostały pokryte z funduszu
profilaktyki. W ramach przekazanych środków na funkcjonowanie świetlicy OPS zatrudnił
nowego instruktora. W okresie ferii zimowych Świetlica była czynna od godziny 9,00 do
15,00 a obecnie pracuje od 13,00 do 18,00.
4/ Zostały rozliczone wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2016 roku, z
którym Komisja zapoznała się w dniu 9 lutego. Szczegółowe rozliczenie w rozbiciu na
poszczególne paragrafy zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.
5/ W dniu 3 marca 2017 roku zostało przesłane do Praszki porozumienie międzygminne
podpisane przez wszystkie gminy – strony porozumienia w sprawie współfinansowania
działań profilaktycznych realizowanych dla gmin przez przychodnię Terapii Uzależnienia z
Olesna a nie finansowanych przez NFZ. Do tego porozumienia będzie też dołączony aneks z
gminą Krzepice, która też jest stroną porozumienia ale jest to inny powiat i inne
województwo. Ten aneks został dostarczony do Gminy Praszka w dniu 10 marca 2017 roku.
6/ W związku z feriami zimowymi z funduszu profilaktyki zostały przyznane dwa
dofinansowania z przeznaczeniami na zakup biletów wstępu dla Świetlicy Wiejskiej w
Przedmościu i Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych.
7/ Do szkół oraz placówek oświatowo – kulturalnych zostały dostarczone materiały związane
z realizacją kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2017 roku. Do tej kampanii
przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja oraz ZPS i Świetlica Terapeutyczna w
Praszce.

Inne informacje:
- W dniu 4 marca odbył się w Praszce na hali sportowej Samorządowy Turniej Radnych
Powiatu Oleskiego. Gmina Praszka zajęła 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej ( I miejsce
Gorzów Śl.). Organizatorem turnieju był MGOKiS Praszka. Organizacja i przebieg turnieju
był na wysokim poziomie. Dziękuję dyrektorowi - Panu Jackowi Pacowi i jego zastępcy –
Panu Jarosławowi Knadze za przygotowanie i prowadzenie tej imprezy.

