Praszka, dnia 2016-05-12
OR.I. 0057.3.2016
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 12 maja 2016r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
- urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej - 54.426 zł,
- działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie 71.000 zł,
- stypendiów socjalnych dla uczniów - 29.920 zł,
- dodatku energetycznego – 285,13 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 192.307,37 zł,
z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zakup przezroczystych urn wyborczych-10.472 zł.
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Praszce. Wybrano ofertę firmy BAU Sp. z o.o. z Opatowa. Cena oferty:
397.777,13 brutto.
2. Otwarto oferty w przetargu na budowę oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich
w Praszce. Wpłynęły 3 oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę: 59.310,99 zł.
3. Ogłoszono przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych. Otwarcie ofert przewidziane jest
na 27.05.2016 r.
4. Zamówiono donice i kosze betonowe do rynku.
5. Wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowych dróg w Praszce, Kowalach, Przedmościu,
Strojcu, Brzezinach i w Rosochach.
6. Wykonano oznakowanie pionowe ulicy Kolorowej i przyległych oraz Żeromskiego w
Praszce zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
7. Dokonano konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Skotnica i Strojec/.
- w zakresie oświaty:
1. W dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów
Publicznego Gimnazjum w Praszce, Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce i
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.
Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce została pani Ewa Kołodziej na
okres kolejnych pięciu lat szkolnych.
Unieważniono konkursy na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Praszce
oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu oraz postanowiono o
ponownym przeprowadzeniu procedury konkursowej. Konkursu unieważniono z
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jednej z czterech przyczyn tj. nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do
postępowania konkursowego,
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzona została kontrola z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z Opola. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.
W dniu 26 kwietnia złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia
jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych –
wniosek dotyczy 7 szkół na kwotę 68.662,00 zł.
W dniu 6 maja złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w tych
szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla
pielęgniarek bądź lekarzy – wniosek dotyczy 8 szkół na kwotę 38.692,00 zł.
Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Praszka. W związku ze zmianą przepisów, wprowadzeniu
obowiązku szkolnego od siedmiu lat i pozostawienie do decyzji rodzica, czy pośle
sześciolatka do szkoły – w naszych szkołach utworzone będą tylko dwie klasy I tj. w
PSP Strojec – 8 uczniów oraz w PSP Nr 2 w Praszce- obecnie zapisanych jest 10 . Do
PSP nr 4 zapisanych jest 6 uczniów, którzy będą mieli wskazaną PSP Nr 2 jako szkołę
do realizacji obowiązku szkolnego.
Odstąpiono od realizacji programu Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej i tym samym zrezygnowaliśmy z przyznanej dotacji z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W dniu 5 maja odbyły się w Praszce finał wojewódzki dziewcząt szkół podstawowych
w piłce ręcznej. Drużyna ze Strojca prowadzona przez Romualda Natkańskiego zajęła
II miejsce w województwie. Natomiast w dniu 27 kwietnia odbyły się półfinały
wojewódzkie w piłce nożnej chłopców na orliku. Drużyna z PSP Nr 4 prowadzona
przez Pana Marcina Ośródkę zajęła I miejsce i będziemy organizować finał
wojewódzki.

- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Bieżąca działalność.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikowi OPS w
związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u podopiecznych, dwa raz
pracownikowi ewidencji ludności w związku z prowadzoną wizją lokalną w miejscu
zamieszkania, sześć razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z
obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 27 konwojów wartości
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. W trakcie służby wykonano też trzy wyjazdy
służbowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej dla
mieszkańców gminy oraz do szkół. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia
dotyczące podatku rolnego oraz też przez cztery dni dostarczano do podmiotów
gospodarczych i osób indywidualnych zaproszenia na Gminne Forum Gospodarcze.
Udzielono też asysty inkasentowi targowiska w związku trudnością egzekucji opłat od
obywateli Rumunii i Bułgarii, którzy zajmują więcej miejsc niż wnoszą opłat.
2/ W miesiącu marzec, kwiecień i maj strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli dziewięć
służb z czego dwie w godzinach nocnych, jedną popołudniowych a wszystkie 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 podejrzanie się zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom
kieszonkowym. W godzinach nocnych czynności służbowe wykonywano wspólnie z
Dzielnicowym. Jeden raz wspólnie zabezpieczano miejsce kolizji drogowej oraz jeden
przejazd przez Praszkę konduktu pogrzebowego. Zabezpieczano też przejście uczestników
jednej uroczystości szkolnej. W trakcie jednej wspólnej służby zatrzymano nietrzeźwego
pracownika ochrony a informację o tym fakcie przekazano kierownictwu firmy ochrony
mienia. Odbyto też jeden wspólny patrol z funkcjonariuszami Służby Celnej podczas, którego
skontrolowano salony gier na terenie Praszki. Czynności służbowe w stosunku do właścicieli
tych lokali prowadzi służba celna.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano cztery razy w stosunku
do właścicieli posesji prywatnych i trzy raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości. W zarządzie Dróg
Krajowych interweniowano w sprawie zanieczyszczonych ulic, zapadającej się studzienki
przy Dk 45 w Wierzbiu oraz połamanej bariery przydrożnej na ulicy Wodnej, w podobnej
sprawie interweniowano też w Zarządzie Dróg Powiatowych – dotyczy bariery przy ulicy
Sportowej, wyrw w drodze na Przedmośc oraz zanieczyszczonych poboczy przy tej ulicy.
Interweniowano też w sprawie porządków w związku z prowadzonymi pracami
rozbiórkowymi pawilonu GS przy ul. Kopernika. Interweniowano też w PCK w związku z
przepełnionymi kontenerami do zbierania odzieży.
4/ W omawianym okresie przyjęto ośmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w
sprawach: wyrzucania pustych butelek do pojemników na terenach Spółdzielni
mieszkaniowej, zanieczyszczonego parkingu przy ul. Piłsudskiego, przesunięcia barierek przy
ulicy Wodnej, wybiegających z posesji przy ul. Pod Kowalami psów, które atakują
rowerzystów i pieszych, zanieczyszczonej działki w miejscowości Rosochy, zaniedbanego
domu przy ul. Listopadowej, z którego odpadają tynki oraz fragmenty dachu, zaniedbanej
działki przy ul. Wodnej, kotki, która przybłąkała się na posesję oraz dużego psa w
miejscowości Strojec. Wszystkie sprawy, których załatwienie mieściło się w kompetencjach
Straży Miejskiej zostały na bieżąco załatwione a informacje o pozostałych przekazano innym
służbom. Interweniowano też w stosunku do pracowników Cyrku „POMPONI”, których
zobowiązano do posprzątania obwieszczeń po zakończonym występie.
5/ Odnośnie sporów sąsiedzkich w omawianym okresie interwencje dotyczyły min: wywozu
nieczystości płynnych z posesji przez firmę do tego nieupoważniona na pola w okolicy wsi
Krzyżanowice, uszkadzania drogi przez ciężki transport parkujący na terenie wsi Lachowskie.
Psa który notorycznie ucieka z posesji i niszczy zasiewy na posesję sąsiada, rozpadającego się
płotu, którego sąsiad nie chce naprawić ani też nie wyraża zgody na jego naprawienie.
Interweniowano też w sprawie wybiegających na ulicę psów, które atakują rowerzystów i
przechodniów. Właściciela zobowiązano do przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt i
udzielono mu pouczenia. W jednym przypadku został nałożony mandat karny na kwotę
100,oo zł.
6/ W miesiącu marzec, kwiecień i maj dwa razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem
jazdy znaki na ulicach miasta. Interweniowano w okolicy Publicznego Przedszkola Nr 2 w
związku ze skargami dotyczącymi nie przestrzegania przepisów o ruchu pieszych i pojazdów
– patroli w okolicy przedszkola wykonano siedem. W podobnej sprawie interweniowano w
okolicy PSP 3 ale tu uwag nie odnotowano. W związku ze stwierdzeniem przewrócenia się na
ulicy mężczyzny sprawdzono jego stan oraz zawiadomiono pogotowie, które zabrało
poszkodowanego do lekarza. Interweniowano też jeden raz w stosunku do osoby nietrzeźwej,
która powodowała zgorszenie w miejscu publicznym. Strażnicy Miejscy w miesiącu kwietniu
uczestniczyli w składzie komisji oceniającej gminny konkursu „Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego”, w miesiącu kwietniu samodzielnie w związku z akcja 500+ zabezpieczono
przed Urzędem Miasta miejsce do parkowania busa - punktu informacyjnego. Komendant
Straży Miejskiej uczestniczył s spotkaniu z grupą aktywnych emerytów w ramach działań

50+. W miesiącu marcu i kwietniu trzy razy powiadamiano firmę utylizacyjną celem zabrania
z terenu gminy padłych zwierząt. W związku ze znalezieniem kluczy ze sklepu na placu
grunwaldzkim powiadomiono okolicznych właścicieli i przekazano komunikat do TVK
Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zgłoszeniu się klucze za pokwitowaniem zwrócono
właścicielowi.
- w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza :
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenia komisji podczas, którego
rozpatrzono trzy sprawy indywidualne, z których w jednym przypadku sprawa została
zawieszona w związku z podjęciem leczenia. W dwu przypadkach sprawy zostały skierowane
do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia.
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. W jednym przypadku w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie
sprawę skierowano do komisji w sąsiedniej gminie gdyż osoba posiadająca problem
alkoholowy zmieniła miejsce zamieszkania. Udzielano też informacji o toku postepowania ze
sprawą, która jest prowadzona w trybie administracyjnym.
3/ Zostały sporządzone i przesłane do Ministerstwa Zdrowia sprawozdania statystyczne –
PARPA – G1 dotyczące realizacji programu profilaktyki alkoholowej na terenie gminy za
2015 rok oraz sprawozdanie statystyczne z realizacji programu profilaktyki narkotykowej na
terenie gminy też za 2015 rok.
4/ W dniu 27 kwietnia 2016 roku Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w konferencji
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski na temat Europejskich Badań Ankietowych w
szkołach na terenie województwa opolskiego. Sprawa dotyczyła zażywania substancji
psychoaktywnych przez młodzież oraz uzależnień od Internetu.
5/ W dniach od 30 kwietnia do 5 maja 2016 roku grupa 20 członków ze Stowarzyszeń „Nasza
Szansa” i „Nepsis” uczestniczyła w XXV Jubileuszowym Zjeździe Rodzin Abstynenckich –
Tatry 2016 w Małym Cichym. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli we wszystkich
formach zajęć warsztatowych i sportowych zorganizowanych podczas tego zjazdu.
6/ W dniu 7 maja 2016 roku uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Praszce w ramach
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowali Grę Miejską, w której uczestniczyło
jedenaście drużyn z powiatu oleskiego. Drużyny miały za zadanie wykazać się znajomością
topografii miasta Praszka. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy.
7/ Zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Burmistrzem Praszki a Kierownikiem
Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu z Olesna w sprawie dofinansowania programów
terapii ponadpodstawowej dla pacjentów, którzy chcą kontynuować terapię a nie jest ona
finansowana przez NFZ. Odbywa się to w ramach porozumienia międzygminnego gmin
powiatu oleskiego.
Inne informacje:
- w dniu 29 kwietnia odbyło się zorganizowane przez Gminę Forum Gospodarcze, poświęcone
tym razem sprawom rolniczym. Zainteresowanie rolników niestety nie było zbyt duże.

