Praszka, dnia 2018-03-07
OR.I. 0057.3.2018
Rada Miejska
w Praszce

Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 8 lutego 2018 r. do 7 marca 2018r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
I. Z działalności w zakresie spraw finansowych
W dniu 19.02.2018r. 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 31.12.2017 r.
Na plan dochodów w kwocie 46.976.775,77 zł wykonanie wynosi 47.883.196,91 zł tj.
101,9 % w stosunku do planu
Rb 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres
od początku roku do dnia 31.12.2017 r.
Na plan wydatków w kwocie 49.709.559,77 zł wykonanie wynosi 47.531.671,93 zł tj.
95,6 % w stosunku do planu
Rb NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku
do dnia 31.12.2017 r.
Wykonane dochody to kwota
47.883.196,91 zł
Wykonane wydatki to kwota
47.531.671,93 zł
Wykonane przychody to kwota
3.970.520,65 zł
Wykonane rozchody to kwota
1.076.346,00 zł
Rb N – roczne sprawozdanie o stanie należności
Na koniec roku wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek
wynoszą - 3.265.971,96 zł
Rb Z – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
Na koniec roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
3.443.414,22 zł .
II.

Zadań Referaty Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
1. Podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie gminy Praszka”. Umowę zawarto z firmą Remost z Olesna
na 595.008,10 zł. Termin wykonania robót: 30.05.2018 r.
2. Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja
zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje” został

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów powołaną przez Instytucję
Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Termin rozpoczęcia realizacji projektu będzie
uwarunkowane podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
Zarząd Województwa Opolskiego zezwolił na zmianę terminu zakończenia realizacji
projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Strojcu” do dnia 30 września 2018 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu:
12.03.2018 r.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.
Umowę zawarto z firmą TOMIN Tomasz Stasiak z w Wielunia na kwotę: 146.500,00
zł. Termin wykonania dokumentacji: 30.06.2018 r.
Ogłoszono przetarg na zakup koparko – ładowarki dla obsługi PSZOK w Kowalach.
Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na II etap „Przebudowy i rozbudowy
budynku komunalnego na mieszkania socjalne przy ul. Senatorskiej 24”. W wyniku
aktualizacji kosztorysów inwestorskich, kwota zabezpieczona w budżecie na 2018 r.
jest niewystarczająca aby zakończyć budowę w tym roku. W ramach II etapu planuje
się wykonać instalacje c.o. w mieszkaniach, wykonanie posadzek betonowych,
podwieszanie sufitów, ocieplenie stropu i dachu poddasza oraz montaż pozostałej
stolarki okiennej i drzwiowej.
Otwarto oferty w zapytaniu cenowym na budowę odcinka oświetlenia drogowego w
miejscowości Gana. Najtańsza oferta: 33.049,53 zł.
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia drogowego
w ul. Gorzowskiej w Praszce.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszków.

III. działalności w sprawach oświatowych
1. Zarządzeniami Burmistrza Praszki z dnia 5 marca 2018 roku ogłoszono dwa konkursy
na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce
i dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce. Oferty można składać do dnia 21
marca 2018 r. do godziny 10.00.
2. W dniu dzisiejszym będzie wypłacona „13” dla pracowników placówek oświatowych
gminy Praszka.
3. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.

IV. Z działalności prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenie komisji. Podczas
którego komisja rozpatrzyła osiem spraw indywidualnych, z których dwie sprawy skierowano
do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia,

cztery sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania
odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jedną sprawę oddalono w związku
z brakiem wskazań do skierowania na leczenie odwykowe. Jedna sprawa została zawieszona
w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu. Podczas tego posiedzenia
komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla nowo powstałego podmiotu gospodarczego – zmiana właściciela sklepu
detalicznego.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiły się trzy osoby. 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 związku z pozyskaniem
informacji, że w rodzinie dochodzi do przemocy domowej została założona Niebieska Karta,
którą przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego celem zajęcia się sprawą i rozpatrzenia jej
na grupie roboczej. Tą informację przekazano też do Komisariatu Policji. Jedna osoba prosiła
też o wznowienie zawierzonego postępowania w związku z niewywiązywaniem się z obietnic
złożonych przez męża i powrotem do picia alkoholu.
3/ Do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Praszka zostały przekazane
materiały dotyczące tegorocznej już XVIII edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł –
2018. Do tegorocznej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Łącznie
udział zadeklarowało 1021 uczniów. Zostało też wyznaczonych jedenastu szkolnych
opiekunów kampanii. W naszej gminie jak co roku kampania zostanie zainaugurowana 21
marca w Szkole Podstawowej Nr 2.
4/ Stowarzyszenie „Nepsis” w związku z przejęciem opieki nad Klubem Abstynenta w
wyniku postępowania konkursowego od 19 lutego na ½ etatu zatrudniło gospodarza klubu,
który udziela porad w punkcie konsultacyjnym i jest jednocześnie opiekunem tego lokalu.
5/ Z funduszu profilaktyki na potrzeby Komisariatu Policji w Praszce został zakupiony
stacjonarny alkomat, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.
Alkomat po podpisaniu stosownej umowy użyczenia przez Komendę Wojewódzka Policji w
Opolu zostanie zainstalowany w Komisariacie Policji w Praszce i będzie dostępny przez 24
godziny na dobę. Koszty legalizacji przez cały okres trwania umowy będzie ponosiła Gmina
Praszka, natomiast koszty eksploatacji Komisariat Policji.

V. Z działalności straży miejskiej .
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy sześć razy udzielali asysty ewidencji ludności w
związku z koniecznością dostarczenia osobom niepełnosprawnym za pokwitowaniem dowód
osobisty – pięć razy i jeden raz przy wizji lokalnej. Dwa razy udzielono asysty pracownikom
OPS przy czynnościach służbowych u podopiecznego i badaniu przebywania – miejsca
pobytu osób bezdomnych na terenie naszej gminy. Faktycznie w naszej gminie przebywają
dwie osoby bezdomne. Jedenaście raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach
związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 23 konwoje
wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano trzy wyjazdy
służbowe poza teren gminy dla potrzeb urzędu miejskiego min. do Opola, Kluczborka i
Olesna. Trzy razy w związku z Zarządzeniem Burmistrza opróżniano kasety do wrzutu
pieniędzy w toalecie publicznej. Wyjęte pieniądze przekazywano do kasy urzędu a żetony
przekazano do GOSKOM. Jeden raz udzielono asysty poborcy opłat na targowisku miejskim
przy zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii i Rumunii. W związku z pracami komisji

kwalifikacji wojskowej przez jeden dzień sprawdzano miejsca pobytu osób, które na komisje
się nie zgłosiły. W związku z pracami przygotowawczymi do budowy obwodnicy
dostarczono informacje do właścicieli pól przy ulicy Kard. Wyszyńskiego. Cztery razy
dostarczano korespondencję urzędową dla dyrektorów szkół na terenie gminy Praszka.
2/ Wspólnie z policją strażnicy miejscy w omawianym okresie odbyli sześć służb z czego
jedna w godzinach popołudniowych a cztery pozostałe w godzinach dopołudniowych,
podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na
przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Podczas patroli w związku z
dużymi mrozami patrolowano te miejsca gdzie gromadzą się osoby bezdomne w celu
zapobiegania ich zamarznięciu. W związku ze skargami mieszkańców patrolowano też tereny
osiedlowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na bloki przy ul. Skłodowskiej i Listopadowej.
Tu za tamowanie i utrudnianie ruchu nałożono dwa mandaty karne. W miesiącu lutym odbyto
też trzy spotkania robocze komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Komisariatu Policji.
Przez jeden dzień asystowano przedstawicielom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z
Opola przy sprawdzaniu skarg jakie otrzymali na mieszkańców naszej gminy w sprawie złego
traktowania zwierząt. Na miejscu okazało się, że skargi są bezzasadne.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 4 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i 4 raz w stosunku do instytucji ( w tym sklepy Netto,
Biedronka, Delikatesy Centrum,). Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do
oczyszczenia chodników z zalegającego tam śniegu oraz likwidacji oblodzenia. Dwa razy
interweniowano w ZDKiA w sprawie zniszczonych przy ul. Warszawskiej słupków
drogowych oraz uszkodzonych znaków przy ulicy Kaliskiej. Interweniowano też w sprawie
tamowania i utrudniania ruchu na drodze pomiędzy Strojcem i Skotnicą – praktycznie droga
była całkowicie zablokowana bez zgody właściciela. Tu też został nałożony mandat karny.
Interweniowano też w zakładzie energetycznym w sprawie konieczności podcięcia drzewa w
miejscowości Szyszków. Interweniowano też w sprawie zalegających na skrzyżowaniu brył
lodowych, które spadły z jadącego samochodu. Te bryły zostały usunięte siłami własnymi
gminy. W zarządzie dróg powiatowych interweniowano w sprawie zabitego psa przy ulicy
Fabrycznej.
4/ W miesiącu lutym i marcu przyjęto ośmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w
sprawach: zaniedbywania psów – trzy zgłoszenia. Po sprawdzeniu skargi okazały się
bezzasadne. Wygląd psów oraz sposób ich zabezpieczenia nie wskazywał, że są źle
traktowane. Wykonano też dokumentację fotograficzną. Nieświecących lamp przy ulicy
Fabrycznej, zanieczyszczonego placu gminnego przy ulicy Listopadowej – został uprzątnięty.
Wyrzucania odpadów z biura do koszy publicznych – pracowników pouczono i zobowiązano
do zabezpieczenia się w kosze na instytucji – biura ubezpieczeniowo – kredytowego. Zgłosiła
się też jedna osoba, która złożyła wyjaśnienia w sprawie posądzenia jej o zaoranie drogi. Jak
wynika z wyjaśnień utwardzenia dokonano na jej działce a nie w miejscu gdzie przebiega
ścieżka rowerowa. W tej sprawie był też u Burmistrza Praszki. Bezpańskiego psa, który
przybłąkał się na posesję w Przedmościu. Okazało się, że pies uciekł z posesji w Skomlinie i
właściciel zgłosił się po niego.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: zadymiania sąsiadów przez właściciela posesji w miejscowości Praszka
(cztery razy) i Strojec. Wyniku podjętych czynności po sprawdzeniu okazało się, że w
domach są nowe lub prawie nowe piece CO, w których jest spalany węgiel i drewno
zgromadzone w kotłowniach. Sprawdzone piece nie posiadał śladów spalania odpadów na
dowód czego wykonano dokumentację fotograficzną i o ustaleniach powiadomiono
zgłaszających skargi. Jednocześnie ustalono, że zadymienie powstaje podczas rozpalania lub
dokładania węgla do pieca.

6 / W miesiącu lutym i marcu 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. W związku ze skargami patrolowano też okolice Publicznego Przedszkola Nr 2 ze
zwróceniem uwagi na rodziców, którzy odprowadzają dzieci do przedszkola. Podczas patroli
strażnicy zwracali uwagę na tereny ogrodów działkowych i miejsc przebywania osób
bezdomnych – uwag nie odnotowano. Podczas patroli dwa razy ustawiano w sposób zgodny z
kierunkiem ruchu znaki na ulicy Powstańców Śląskich. Interweniowano też w stosunku do
osoby, która w dzień targowy prowadziła sprzedaż poza wyznaczonym miejscem.
7/ W związku z chorobą strażnika przez cały omawiany okres straż miejska pracowała tylko
w 2 osobowym składzie. Strażnik powrócił do pracy w dniu 6 marca.

