Praszka, dnia 2017-12-21
OR.I. 0057.9.2017
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 29 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Otwarto toaletę publiczną w Praszce.
2. Zakończono przebudowę ul. Wodnej i części ul. Ogrodowej w Kowalach. Otrzymano
dotację z budżetu państwa w wysokości: 562 tys. zł.
3. Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja
zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje” został
negatywnie oceniony na etapie merytorycznym. Przygotowywane jest odwołanie od
tej decyzji.
4. Podpisano umowę na dofinansowanie projekt pn. „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu” w ramach RPO WO.
5. Zakończono prace przy dociepleniu ścian budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ganie. Otrzymano dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości:
243 tys. zł. Wkład własny gminy: 40 tys. zł.
6. Otwarto ofertę w przetargu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Praszka” . Wpłynęła tylko jedna oferta firmy EkoRegion Sp. z o.o. Cena oferty: 4.729.363,20 zł na 3 lata.
7. Zakończono prace przy budowie oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki i
Styczniowej w Praszce.
8. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów. Otwarcie ofert nastąpi 22.01.2018 r.
- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 84/XI/2015 z dnia 19 listopada
2015 r., aktem notarialnym Rep. A nr 1840/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. została sprzedana
niezabudowana działka położona w Praszce przy ul. M. Dąbrowskiej, oznaczona
na arkuszu mapy 22 obrębu Praszka nr 355/10 o pow. 0,0862 ha, za cenę
48 078,00 zł + 23 % podatku VAT, co razem stanowi kwotę 59 135,94 zł.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikowi OPS
w związku z wigilią dla starszych i samotnych, pomoc polegała na dowozie i odwozie osób
z terenu gminy, które same nie były w stanie dotrzeć na wigilię w dniu 19 grudnia. Jeden raz
ewidencji ludności w związku z koniecznością dostarczenia osobie niepełnosprawnej
dostarczono za pokwitowaniem dowód osobisty. Cztery raz pracownikowi ochrony
środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia.
Ponadto wykonano 19 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Trzy
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razy rozwożono po terenie gminy dokumenty urzędowe, min. dla szkół i podmiotów
gospodarczych. Jeden razy udzielono też asysty placowej na targowisku przy zbieraniu opłat
targowych od obywateli Rumunii. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia
dotyczące podatku rolnego. W związku z Forum Gospodarczym dowieziono do Olesna
materiały promujące gminę Praszka.
2/ Wspólnie z policją strażnicy miejscy w omawianym okresie odbyli cztery służb z czego
jedna w godzinach popołudniowych a trzy pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas
których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie
przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Podczas tych patroli na targowisku
miejskim sprawdzano pochodzenie sprzedawanych drzewek świerkowych oraz pochodzenie
sprzedawanych ryb. Jeśli chodzi o ryby to sprawdzano świadectwa weterynaryjne.
Sprawdzano też przestrzeganie przepisów o miarach pod względem używania w obrocie
publicznym wag z ważnymi cechami legalizacji. Wspólnie w związku z kiermaszem
świątecznym patrolowano okolice parku ze zwróceniem uwagi ba bezpieczeństwo osób tam
przebywających celem zapobiegania kradzieżom kieszonkowym. Podobne czynności
wykonywano też na targowisku miejskim. Podczas patroli zwracano też uwagę na
miejscowych bezdomnych oraz te miejsca gdzie najczęściej przebywają.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 3 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i 3 raz w stosunku do instytucji ( w tym sklepy Netto,
Biedronka, Delikatesy Centrum,). Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do
oczyszczenia chodników z zalegających tam nieczystości (liści i gałęzi), które pojawiły się na
chodnikach w wyniku wichur. Na starym targowisku interweniowano w stosunku do osób,
które wywożą gruz na sąsiednią działkę, właściciela tej działki zobowiązano do
uporządkowania terenu starego targowiska. W związku ze stwierdzeniem dużych ubytków w
nawierzchni ulic Obr. Pokoju powiadomiono o tym referat infrastruktury Urzędu Miejskiego.
W podobnej sprawie interweniowano w Zarządzie Dróg Powiatowych tu sprawa dotyczyła
ubytków na ulicach Byczyńska i Fabryczna. W związku ze zgłoszeniem z miejscowości
Tokary o pojawieniu się dzikiego wysypiska przy drodze gminnej sprawdzono to miejsce,
okazało się, ze są to opakowania szklane – zostały sprzątnięta. Interweniowano też w firmie
Profi Kredyt w związku z rozklejaniem ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych –
zobowiązano do usunięcia ogłoszeń.
4/ W miesiącu listopad - grudzień przyjęto siedmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min.
w sprawach: parkowania pojazdów na przystankach PKS co utrudnia zabieranie pasażerów z
przystanków, parkowania pojazdów na terenach osiedlowych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych co powoduje tamowanie i utrudnianie ruchu min. śmieciarkom,
parkowania pojazdów pod basenem na miejscu przeznaczonym dla autobusów, nie
przestrzegania zasad ruchu drogowego przez kierowców, którzy jadą za konduktem
pogrzebowym, parkowanie pojazdów w okolicy hali sportowej w taki sposób, że autobusy
dowożące młodzież i dzieci na zajęcia nie mogą podjechać pod halę. Nie przestrzegania
przepisów o trzymaniu zwierząt. W w/w sprawach nałożono dwa mandaty karne.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: zadymiania sąsiadów przez właściciela posesji przy ul. Kaliskiej – w wyniku
podjętych czynności po sprawdzeniu okazało się, że w domu jest nowy piec CO oraz
wyremontowany komin, w piecu spalany jest węgiel a zadymienie powstaje podczas
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rozpalania w piecu, natomiast sąsiad skarży się na notoryczne nękanie i filmowanie jego
posesji związane z paleniem w piecu oraz wysyłanie do niego listów z żądaniami zaprzestania
zadymiania. Podobna interwencja dotyczyła warsztatu samochodowego też przy ulicy
kaliskiej i też związana była z zadymianiem.
6 / W miesiącach listopad – grudzień przez wszystkie dni nauki szkolnej strażnicy miejscy w
ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” patrolowali okolice przejść dla pieszych przy
ulicach Fabryczna – PSP 3 i Warszawska - PSP 4 ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do
szkoły. Odbyto też spotkania z dziećmi klas I i III w Szkole Podstawowej w Przedmościu.
Podczas spotkania omawiano zasady bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych
oraz prawidłowego przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Ponadto omawiano zasady
zachowania w stosunku do osób obcych. Podczas spotkania najbardziej aktywne dzieci
otrzymały elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski. W miesiącu grudniu w
związku z urlopem sprzątaczki otwarto w godzinach rannych drzwi do Urzędu Miejskiego.
W miesiącu grudniu Komendant Straży uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej
przez KRKSMiG RP w Częstochowie.
7/ W związku z chorobą strażnika przez cały omawiany okres straż miejska pracowała tylko
w 2 osobowym składzie.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenie komisji. Podczas
którego komisja rozpatrzyła trzy sprawy indywidualne, z których dwie sprawy skierowano do
zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia,
jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania
odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Podczas tego posiedzenia komisja
zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla
nowo powstałego podmiotu gospodarczego – lokal gastronomiczny.
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. 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. W dwu przypadkach
zgłaszający poprosili o wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu te sprawy będą rozpatrywane w miesiącu styczniu.
3/ Z dniem 27 listopada 2017 roku odeszła na emeryturę dotychczasowy gospodarz
klubu abstynenta Irena Sołtysiak. Z dniem 1 grudnia na okres przejściowy na ½ etatu została
zatrudniona pracownica – osoba przygotowana do pomocy uzależnionym, która do 31
stycznia 2018 roku będzie pełniła obowiązki gospodarza klubu abstynenta.
4/ W dnu 30 listopada 2017 roku został ogłoszony konkurs na zlecenie zadań
stowarzyszeniom abstynenckim w zakresie realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki na 2018 rok. Konkurs został opublikowany na stronie BIP gminy oraz
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umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Termin zgłaszania ofert upływa z dniem
30 grudnia 2017 roku.
5/ W dniu 14 grudnia Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza
Szansa” w klubie abstynenta zorganizowało Wigilię dla rodzin abstynenckich, która była
połączona ze spotkaniem podsumowującym wyniki realizacji założonych zadań na 2017 rok.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz
zaproszeni goście.
6/ Od dnia 15 grudnia 2017 roku we wszystkich klasach VI i VII zakończyła się się
realizacja jesiennej edycji programu profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu
kroków. Program realizowało siedmiu realizatorów i objęto nim łącznie 212 uczniów klas VI
VII szkół podstawowych w tym 104 chłopców i 108 dziewcząt (łącznie 12 klas). Podczas
realizacji tego programu odbyły się też dwa spotkania z rodzicami. W tych spotkaniach
uczestniczyło 190 rodziców oraz 143 przedstawicieli rad pedagogicznych.
7/ Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu dwoje wolontariuszy pracujących w
Świetlicy Terapeutycznej zostało uhonorowanych pamiątkowymi dyplomami i drobnymi
upominkami.
8/ W miesiącu grudniu inspektorzy kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej
kontrolowani wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki w tym
organizację konkursów na zlecenie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

Inne informacje:
Została uruchomiona wielozadaniowa, darmowa, aplikacja mobilna miasta i gminy
Praszka. Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń. Dzięki
niej otrzymamy powiadomienia o sytuacji kryzysowej czy terminie wywozu odpadów.
Moduły dostępne w aplikacji:









aktualności
wydarzenia
powiadomienia
wyszukiwarka zasobów lokalnych
ulubione treści
kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami
integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania
pogoda
Aplikacja jest dostępna do pobrania na stronie www.praszka.pl
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