Praszka, dnia 2017-09-07
OR.I. 0057.5.2017
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 22 czerwca 2017 r. do 07 września 2017 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na dzień 31.07.2017r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.07.2017 r.
Na plan dochodów w kwocie 45.502.547,25 zł wykonanie wynosi 26.846.726,54 zł
tj. 59,0 % w stosunku do planu.
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.07.2017 r.
Na plan wydatków w kwocie 48.578.899,25 zł wykonanie wynosi 25.293.535,45 zł
tj. 52,1 % w stosunku do planu.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie
pomocy społecznej o kwotę 58.757,34 zł oraz oświaty na zakup podręczników 155.882,68 zł.
Zarządzeniem burmistrza dokonano rozwiązania części rezerwy budżetowej na zarządzanie
kryzysowe w kwocie 6.000 zł.
Została sporządzona informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r., informację
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz do biura Rady Miejskiej
w ustawowym terminie tj. do końca sierpnia.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Zakończono dobudowę klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej
w Kowalach. Trwają odbiory dopuszczające obiekt do użytku.
2. Trwają prace przy realizacji II etapu rozbudowy i przebudowy budynku komunalnego
przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce. Prace wykonuje ZRB Mieczysław Domański.
Termin wykonania prac upływa: 16.10.2017 r.
3. Trwają prace przy budowie toalet publicznych w Praszce. Prace wykonuje ZRB
Mieczysław Domański za kwotę 205.385,44 zł.
4. Trwają prace przy przebudowie ul. Wodnej i części ul. Ogrodowej w Kowalach. Prace
wykonuje firma REMOST z Olesna za kwotę 1.270.432,10 zł. Termin zakończenia
prac: 31.10.2017 r.
5. Trwają prace przy przebudowie ul. Bratków, Tulipanów i jednego sięgacza
ul. Mickiewicza w Praszce. Prace wykonuje firma BRUK-REM-BUD Radosław
Cymer z Rudnik za kwotę 322.754,69 zł. Termin zakończenia prac: 29.09.2017 r.
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6. Otwarto ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Praszka.
Wpłynęła jedna oferta za kwotę: 375.886,50 zł. Kwota oferowana przewyższa kwotę
jaką posiadamy w budżecie o 75 tys. zł Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.
7. Złożono kolejną korektę do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa
i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja zdegradowanego budynku
przywracająca i podtrzymująca jego funkcje” w ramach RPO WO na lata 2014-2020.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r. Obecnie na etapie konkursu
rozpatrywanych jest 24 wnioski.
8. Przesunięto termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO WO dla poddziałania
„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”, w którym aplikujemy
o dofinansowanie Termomodernizacji budynku szkoły w Strojcu. Termin
rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.
9. Zakończono prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń na potrzeby dodatkowej
grupy przedszkolnej w Ganie.
10. Wykonano oświetlenie drogowe terenu garaży przy ul. Obrońców Pokoju. Prace
wykonała firma Z.E.B. Sp. z o.o. z Świerklan za kwotę: 41.857,39 zł. Wniosek
o zawarcie umowy na dostawę prądu został przekazany do Tauron-u.
11. Podpisano umowy na budowę oświetlenia odcinka ul. Kościuszki (przy sklepie Venus)
i odcinka ul. Styczniowej za łączną kwotę: 52.705,50 zł. Prace będzie wykonywać
firma INFEL z Ozimka.
12. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia
drogowego w ul. Gorzowskiej a także odcinka oświetlenia drogowego drogi
powiatowej w miejscowości Gana.
13. Zlecono firmie Tauron montaż opraw oświetlenia drogowego w miejscowościach
Kowale, Rosochy, Przedmość i Szyszków.
14. Wykonano
dokumentację
projektową
budowy
sieci
wodociągowej
w ul. Projektowanej w Przedmościu oraz dokumentację projektową przebudowy
ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Dąbrowskiej.
15. Zamontowano 2 wiaty przystankowe w Ganie i w Sołtysach.
- w zakresie oświaty:
1. 19 lipca podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach
projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
(w projekcie biorą udział SP2, SP 3, SP4.)
2. 17 i 29 sierpnia wydano decyzję burmistrza w sprawie stypendium Burmistrza dla
uczniów naszych placówek oświatowych (12 decyzji). Stypendia będą wypłacane do
20 każdego miesiąca.
3. W wyniku przetargu 24 i 25 sierpnia podpisano umowy z trzema przewoźnikami PKS
Lubliniec, PKS Wieluń, ABX, na dowozy uczniów do szkół i przedszkoli gminy
Praszka.
4. Opolski Kurator Oświaty zaakceptował do finansowania w roku 2017 wniosek
w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” dot. szkół podstawowych. Wartość
projektu 34.850,00 zł, w tym wkład gminy 6.970,00 zł, kwota wsparcia 27.880,00 zł.
5. Sporządzono aneksy do projektów organizacyjnych – Opolski Kurator i związki
zawodowe zaopiniowali pozytywnie.
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6. Przygotowano szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W miesiącu czerwiec - sierpień strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty
pracownikowi OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka.
Trzy raz pracownikowi ewidencji ludności w z koniecznością sporządzenia wywiadu
środowiskowego dotyczącego wymeldowania osoby przebywającej poza miejscem
zameldowania oraz konieczności dostarczenia dowodów osobistych osobom
niepełnosprawnym. Jeden raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach
związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 54 konwoje
wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Podczas czynności służbowych dla
potrzeb Urzędu Miasta wykonano cztery wyjazdy poza teren gminy, jeden do Opola, jeden do
Kluczborka, jeden do Olesna i jeden do Rudnik. Ponadto dwa razy rozwożono po terenie
gminy korespondencję urzędową. Cztery razy udzielono też asysty placowej na targowisku
przy zbieraniu opłat targowych od obywateli Rumunii i Bułgarii.
2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli jedenaście
służb z czego trzy w godzinach nocnych, dwie popołudniowych a sześć pozostałych
w godzinach dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie
i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej.
Na zmianie III czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym i zwracano
uwagę na osoby bezdomne oraz te miejsca gdzie najczęściej się gromadzą – uwag nie
odnotowano. Podczas wspólnych służb i nie tylko poszukiwano zaginionego bezdomnego,
który został zgłoszony przez OPS. Wspólnie patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem
uwagi na prawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania. Patrolowano też tereny
ogrodów działkowych Reymonta i Relax w celu zapobiegania dewastacji mienia oraz
kradzieżom. Patrolowano też okolice tych placówek handlowych, które prowadzą sprzedaż
napojów alkoholowych i skąd dochodziły zgłoszenia o spożywaniu napojów alkoholowych
w miejscach publicznych. Podczas patroli uwag nie odnotowano. W miesiącu czerwcu i lipcu
na targowisku miejskim odbyto dwa patrol z funkcjonariuszami służby celnej i straży
granicznej, sprawdzano legalność przebywania na terenie RP obcokrajowców. W miesiącu
czerwcu zabezpieczano jeden wypadek i jedną kolizję drogową. W miesiącu lipcu wspólnie z
policją odbyto trzy spotkania robocze, na których omówiono zasady współpracy w okresie
wakacyjnym w związku z ruchem pielgrzymkowym oraz imprezami odbywającymi się na
terenie gminy. Odbyto też cztery spotkania z dziećmi i młodzieżą, która uczestniczy w
zajęciach w zorganizowanej formie wypoczynku na terenie gminy. Do komisariatu Policji
została tez zgłoszona sprawa otwartej bramy wjazdowej do nieczynnego zakładu
produkcyjnego przy ul. Kaliskiej. W miesiącu sierpniu wspólnie z Policją zabezpieczano
uroczystości religijne oraz grupy pielgrzymkowe, które szły do Częstochowy. Zabezpieczano
też przemarsze związane z organizowanymi na terenie miasta festynami i uroczystościami
oraz zwracano uwagę na te miejsca gdzie takie uroczystości się odbywały min. plan nad
Wyderką oraz Kort Spółdzielni Mieszkaniowej. Zabezpieczano też jedna imprezę sportową
odbywającą się na terenie miasta. W połowie sierpnia przeprowadzono wspólny rekonesans
w okolicach szkół na terenie gminy pod katem bezpiecznej drogi do szkoły. Z przeglądu
sporządzono notatkę służbową, a uwagi dotyczące nieprawidłowości przekazano
zainteresowanym stronom z wnioskiem o ich usunięcie do 1 września 2017 roku.
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3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 20 razy
w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 6 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 oraz przycięcia odrostów i gałęzi drzew, które wychodziły
na chodnik i powodują utrudnienia dla pieszych. Na polecenie Burmistrza sprawdzono stan
chodników na terenie miasta – z przeglądu sporządzono notatkę służbową i przekazano do
referatu infrastruktury. W Goskom interweniowano w sprawie uszkodzonego zaworu
znajdującego się w środku ulicy Warszawskiej oraz zanieczyszczonych studzienek
deszczowych. W Zarządzie Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie uporządkowania
ulicy Fabrycznej. Interweniowano też w sprawie zarywającej się ścieżki rowerowej oraz
interweniowano w stosunku do właściciela wesołego miasteczka aby tak zabezpieczył swoje
urządzenia by nie przeszkadzały rowerzystom korzystającym ze ścieżki rowerowej.
4/ W omawianym okresie przyjęto piętnastu interesantów, którzy zgłaszali skargi
min. w sprawach: wycinania drzew na terenie posesji komunalnej przez mieszkańca tej
posesji (po sprawdzeniu okazało się, że jest na to zgoda), nie przestrzegania przepisów
o trzymaniu zwierząt (psów – 5 przypadków) przez mieszkankę bloku przy ulicy Styczniowej,
Przedmościa, Kowali, Szyszkowa, blokowania dojazdu transportowego do sklepu Biedronka
przez osoby robiące tam zakupy, prowadzenie działalności handlowej na parkingach
osiedlowych – po sprawdzeniu okazało się, że jest na to zgoda Zarządu Spółdzielni,
nieodpowiedniego zachowywania się osób przebywających w parku miejskim – podczas
patroli uwag nie odnotowano. Przyjęto też zgłoszenie od mieszkańców ul. Słonecznej
o pozostawionym tam pojeździe samochodowym, po który nikt od dawna się nie zgłasza.
Po ustaleniu właściciela uszkodzony samochód został zabrany. Urządzania rajdów
samochodowych po targowisku (okazało się, że jest na to zgoda – były to testy prowadzone
przez Neapco. Rosnących na terenie gminy roślin podobnych do Barszczu Sosnowskiego –
w trzech przypadkach zgłoszenia były bezzasadne. Zanieczyszczania drogi gminnej przez
pojazdy rolnicze w okolicy magazynów Flory i Zakładu Fresch. Pozostawionego na
targowisku pojazdu w dniu odbywania się targowiska – okazało się, że jest to pojazd zabrany
przez komornika i nie został w porę odwieziony do Wrocławia.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: spraw już wcześniej opisanych w punktach 3 i 4, oraz nie przestrzegania
przepisów w zakresie gospodarki odpadami – wypalanie ich na terenie posesji, parkowania
pojazdu na drodze dojazdowej do budynku w taki sposób, że utrudnia to przejazd innym
użytkownikom (nałożono mandat karny), nie zabezpieczenie w odpowiedni sposób
pozostałości po rozebranym budynku oraz dwa razy w związku z nieprzestrzeganiem
przepisów o trzymaniu zwierząt. Nie przestrzegania przepisów o parkowaniu pojazdów, które
pozostawione na poboczu utrudniały wjazd i wyjazd z posesji.
6/ W miesiącu czerwcu - sierpień strażnicy miejscy odbyli siedem spotkania z dziećmi
uczestnikami zorganizowanych form wypoczynku na terenie miasta i gminy min. w Strojcu,
Brzezinach oraz Praszce w tym były też spotkania poprzedzające wakacje w szkołach.
Podczas patroli dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki drogowe na
terenie miasta. Interweniowano też dwa razy w stosunku do osób nieprzestrzegających
przepisów o wyrobach tytoniowych, z drzew na terenie miasta zdjęto ogłoszenia
o udzielanych kredytach przez parabanki. Patrolowano też okolice stadionu gdzie trwały
przygotowania do obchodów 60 lecia zakładu motoryzacyjnego w Praszce, miejsca
odbywania Dożynek Gminnych oraz Festynu Rodzinnego. W związku z wichurami
interweniowano u właścicieli reklam, które uległy uszkodzeniu podczas silnych wiatrów.
Interweniowano też u właściciela placu przy starym targowisku, który przyjmował gruz ale
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przy tym było też zasypywane to miejsce. Właściciel zobowiązał się do naprawienia tego
stanu rzeczy do początku września. Podczas patroli zwracano też uwagę na grupy pątnicze
udające się do Częstochowy a gdy zachodziła potrzeba udzielano im pomocy.
7/ W miesiącu lipcu - sierpień w związku z wakacjami strażnicy patrolowali też tereny
wiejskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież pod katem ich bezpiecznego
zachowania oraz zwracano uwagę na dzikie kąpieliska min. w Kowalach i Szyszkowie.
8/ W miesiącu czerwcu Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie, na którym omawiano min.
sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci podczas wakacji. Natomiast w dniu 4 września
strażnicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji
w zakresie wprowadzanego nowego programu ewidencji pojazdów i kierowców CEPIK 2,0.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji. Podczas
tych posiedzeń komisja rozpatrzyła jedenaście spraw indywidualnych, z których cztery
sprawy skierowano do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia
ewentualnego sposobu leczenia, pięć spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie
celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Jedna sprawa została umorzone w związku z brakiem przeciwskazań do skierowania ich na
drogę postepowania sadowego gdyż biegli wydali opinię negatywną odnośnie uzależnienia od
alkoholu. Jedno postepowanie zostało wstrzymane w związku z dobrowolnym podjęciem
leczenia odwykowego. Podczas tych posiedzenia komisja zaopiniowała też dwa wniosek
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wygasaniem
posiadanego w dniu 31 lipca i 31 sierpnia 2017 roku.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się piętnaście 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 Niebieskie Karty 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 w/w posiedzeniach komisji. Do komisji zgłosiła
się też dwie osoba z poza naszego terenu, które zgłaszały sprawy członka rodziny, który
nadużywa alkoholu a jest osobą samotną – to polecono kontakt z komisją w miejscu
zamieszkania, a druga sprawa to dziecko z zaburzeniami psychicznymi i skłonnościami do
samookaleczeń – zainteresowanego skontaktowano z psychiatrą ale poinformowano, że w
takiej sprawie należy w pierwszej kolejności kontaktować się z lekarzem pierwszego
kontaktu.
3/ W dniach 29 – 30 lipca 2017 roku przedstawiciele naszych stowarzyszeń
abstynenckich uczestniczyli w Licheńskich spotkaniach trzeźwościowych. Z naszej gminy w
tym spotkaniu uczestniczyło 12 rodzin.
4/ W dniu 11 sierpnia 2017 roku członkowie Praszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „Nasza Szansa” z okazji miesiąca sierpnia, który jest miesiącem trzeźwości
zorganizowali w Sali MGOKiS wieczornicę słowno – muzyczna poświęconą tematyce
trzeźwościowej, w której uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich
i mieszkańcy naszej gminy.
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5/ W dniach 19 – 20 sierpnia 2017 roku przedstawiciele naszych stowarzyszeń
trzeźwościowych zorganizowali spływ kajakowy zakolem Warty począwszy od miejscowości
Bobrowniki, którego głównym organizatorem było stowarzyszenie „Nepsis”. W spływie
uczestniczyli też przedstawiciele grup AA z Olesna i Krzepic. Łącznie płynęło 50 kajaków
z dwu osobowymi załogami. Na zakończenie spływu zorganizowano ognisko.
6/ Zostało sporządzone rozliczenie z wydatków poniesionych na realizację Programu
Profilaktyki w I półroczu 2017 roku. Z rozliczeniem zapoznali się członkowie Gminnej
Komisji ds. RPA. Sprawozdanie zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.
7/ Do końca czerwca trwały imprezy i spotkania związane z realizacją tegorocznej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do której w tym roku przystąpiły wszystkie szkoły
podstawowe oraz gimnazja z terenu naszej gminy. Łącznie to 927 uczestników. Na koniec
czerwca do organizatora kampanii czyli Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy
Radiowych zostały przesłane prace plastyczne i literackie, które będą uczestniczyły w
ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Na skrzydłach przyjaźni”. W dniu 30 sierpnia 2017
roku otrzymano przesyłkę z nagrodami dla laureatów z naszej gminy. Łącznie wyróżnienia
otrzymało 7 uczniów. Nagrody zostały wręczone podczas inauguracji roku szkolnego w dniu
4 września.
8/ Przez okres wakacyjny z przerwą od 4 do 15 sierpnia czynna była Świetlica
Terapeutyczna, do której na zajęcia w tym okresie przychodziło od 8 do 10 podopiecznych.
Uczestnicy zajęć chodzili na basen oraz mieli organizowane wycieczki rowerowe po okolicy
Praszki.
Inne informacje:
W okresie międzysesyjnym odbyły się na terenie gminy liczne imprezy kulturalno-społeczne:
- biesiada świętojańska, rodzinny festyn połączony z dniem seniora oraz z regionalnym
kongresem pszczelarzy, dożynki gminne.
Dożynki gminne organizowała w tym roku wieś Szyszków. Konkurs koron wygrał Strojec.
Duże podziękowania dla Pana Tadeusza Patyka – sołtysa i radnego za osobiste
zaangażowanie, wkład pracy i dobre zarządzanie przygotowaniem do dożynek. Dziękuję
również społeczności Szyszkowa za pomoc w organizacji i ładne udekorowanie posesji.
W dniach 26-28 sierpień – delegacja Gminy Praszka z przedstawicielami Rady Miejskiej
gościła w Mutterstadt.
Dnia 31 sierpnia uczestniczyłem w naradzie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie, gdzie podjęto decyzję o wyborze wariantu 4.3 obwodnicy Praszki.
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