Praszka, dnia 2018-02-08
OR.I. 0057.1.2018
Rada Miejska
w Praszce
Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 21 grudnia 2017 r. do 07 lutego 2018 r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 31.12.2017r.:
Rb 27S – miesięczne 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
94,7 % w stosunku do planu.

44.506.042,36 zł tj.

Rb 28S – miesięczne 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.
Zarządzeniem burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem dotacji
celowej z Funduszy Europejskich na realizację profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej
w kwocie 303.068,28 zł.
- w zakresie oświaty:
1. Zarządzeniem nr Or.0050.1.2018 Burmistrza Praszki przyjęto plany finansowe dla
placówek oświatowych na 2018 rok – dyrektorzy otrzymali budżety.
2. Zarządzeniami nr Or.0050.2.2018 oraz nr Or.0050.3.2018 przekazano uprawnienia
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań oraz do
dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących.
3. 3 stycznia podpisano umowy na dotację dla: Niepublicznego Przedszkola
Zgromadzenia sióstr Felicjanek, Publicznych Szkół i oddziału Przedszkolnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Niepublicznego
Żłobka „Klasa dla Bobasa”
4. 5 stycznia sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Praszka, które
przekazano dyrektorom szkół, przedstawicielom związków zawodowych oraz Radzie
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Miejskiej. W 2017 roku we wszystkich stopniach awansu zawodowego wypracowane
były średnie wynagrodzeń . W załączeniu sprawozdanie.
5. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:
1. Otwarto oferty w przetargu na „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na
terenie gminy Praszka”. Wpłynęły 3 oferty, z czego najtańsza opiewa na kwotę:
595.008,10 zł.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 rozstrzygnęła pozytywnie protest Gminy
w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa
i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja zdegradowanego budynku
przywracająca i podtrzymująca jego funkcje”. Wniosek został skierowany do
ponownej oceny.
3. Wystąpiono do Marszałka Województwa Opolskiego o zmianę terminu zakończenia
realizacji projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Strojcu” do dnia 30 września 2018 r. Przetarg zostanie ogłoszony
bezzwłocznie po zawarciu aneksu do umowy.
4. Otwarto oferty w przetargu opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.
Najtańsza oferta opiewa na kwotę: 146.500,00 zł. Przetarg nie został jeszcze
rozstrzygnięty.
5. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ul.
Listopadowej i Mickiewicza w zakresie budowy mini-ronda. Kwota umowy:
23.370,00 zł. Termin realizacji dokumentacji: 30.04.2018 r.
- w zakresie działalności Straży Miejskiej:
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikowi OPS
w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych. Cztery raz ewidencji ludności
w związku z koniecznością dostarczenia osobom niepełnosprawnym za pokwitowaniem
dowód osobisty. Pięć raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych
z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 35 konwojów wartości
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano dwanaście innych wyjazdów
dla potrzeb gminy w tym jeden dotyczący interwencji związanej z nie zabieraniem z posesji
odpadów komunalnych, pozostałe dotyczyły dostarczenie korespondencji urzędowej.
Wykonano też jeden wyjazd służbowy do Kluczborka. Dziewięć 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.
2/ Wspólnie z policją strażnicy miejscy w omawianym okresie odbyli siedem służb z czego
dwie w godzinach popołudniowych a pięć pozostałych w godzinach dopołudniowych,
podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na
przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Wspólnie zabezpieczano
uroczystości religijne związane z przemarszem Orszaku Trzech Króli z Parafii WNMP do
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Parafii Św. Rodziny na makowym wzgórzu. Podczas patroli zwracano też uwagę na
bezdomnych i miejsca ich przebywania. W związku z zakończeniem roku na wspólnym
posiedzeniu podsumowano wyniki współpracy za 2017 rok. Z tego spotkania został
sporządzony protokół i przekazany razem z rocznym sprawozdaniem z działalności straży
miejskiej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz do Urzędu Wojewódzkiego.
Odbyto też dwa spotkanie robocze poświęcone przygotowaniom do zakończenia roku
(Sylwestra), tegorocznych ferii zimowych oraz zabezpieczenia wolontariuszy kwestujących
podczas WOŚP.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 6 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i 7 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. Cztery razy
interweniowano w ZDKiA w sprawie zniszczonych barierek przy skrzyżowaniu ulic Wodna –
Powstańców Śląskich oraz uszkodzonych znaków drogowych i zniszczonych słupków
ostrzegawczych pry ulicy Warszawskiej. W GOSKOM interweniowano w sprawie
zapadającej się w wyniku prowadzonych prac ulicy Kaliskiej, a do Referatu Infrastruktury
zgłoszono sprawę oberwanej w wyniku wiatrów lampy ulicznej na ulicy Kaliskiej.
Interweniowano też w sprawie zaoranej ścieżki rowerowej w Kowalach. Ta sprawa
najprawdopodobniej będzie skierowana do Sądu gdyż właściciel pola nie odbiera
korespondencji i nie można przeprowadzić czynności wyjaśniających. Udzielono też asysty
pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej przy czynnościach wyjaśniających w sprawie nie
przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt. Interweniowano też w PCK Opole w sprawie
przepełnionych pojemników na odzież przy ulicy Kaliskiej i Mickiewicza.
4/ W miesiącu grudzień - styczeń przyjęto dziewięciu interesantów, którzy zgłaszali skargi
min. w sprawach: bezpańskiego psa biegającego po wsi Szyszków oraz bezpańskiego psa w
miejscowości Rosochy (tego psa przekazano do schroniska), tamowania i utrudniania ruchu
autobusom poprzez pozostawienie pojazdów na przystankach PKS, zarywającej się ulicy
Kaliskiej, leżącego na ulicy mężczyzny, uszkodzonej lampy ulicznej oraz zaniedbywania psa
w miejscowości Strojec, w tym wypadku właściciel został ukarany mandatem karnym.
Tamowania i utrudniania ruchu na drodze Strojec – Skotnica. W tym wypadku prowadzący
prace też został ukarany mandatem i zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia drogi
oraz poboczy do stanu pierwotnego co w ciągu jednego dnia zostało wykonane.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: zadymiania sąsiadów przez właściciela posesji w miejscowości Przedmość
oraz na ulicy Mickiewicza w Praszce. Wyniku podjętych czynności po sprawdzeniu okazało
się, że w domu jest nowe CO zasilane z pieca w budynku gospodarczym oraz
wyremontowany komin, w piecu spalany jest węgiel i drewno zgromadzone w kotłowni. W
drugim przypadku zadymienie powstaje w chwili rozpalania w piecu. Sprawdzone piece nie
posiadały śladów spalania odpadów na dowód czego wykonano dokumentację fotograficzną i
o ustaleniach powiadomiono zgłaszających skargi. W sprawie drzew w miejscowości
Szyszków, które zbyt mocno pochylają się nad budynki gospodarcze sąsiada. W tym
wypadku zobowiązano właściciela sąsiadujące posesji do usunięcia drzew zagrażających
posesji sąsiada. W związku ze zgłoszeniem interweniowano też w Zakładzie Energetycznym
w sprawie starego drzewa, które rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów
energetycznych. Jak się okazało sprawa jest znana w w/w zakładzie ale wycięcie drzewa jest
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w gestii właściciela nieruchomości. Zakład tylko na ten okres wycinania drzewa odłączy
przewody.
6 / W miesiącu styczniu 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.
Przed zakończeniem roku odbyto trzy spotkania z dziećmi gdzie omawiano sprawy używania
fajerwerków i zakazy posługiwania się nimi przez nieletnich. Odbyto też spotkania z dziećmi
uczestnikami zajęć zorganizowanych w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce oraz Świetlicy w
Brzezinach. 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 styczniu w związku z urlopem sprzątaczki dwa razy otwarto w godzinach rannych
drzwi do Urzędu Miejskiego. W miesiącu styczniu dwa razy uczestniczono w radowaniu
życia w tym jeden raz w stosunku do osoby nietrzeźwej, która upadła na ulicy. W związku z
tym, że karetka pogotowia była poza terenem gminy opatrzono w/w osobę i zabezpieczono ja
kocem termicznym do czasu przybycia karetki co trwało praktycznie około godziny. W
drugim przypadku nie było potrzeby wzywania karetki. Podczas patroli strażnicy zwracali
uwagę na tereny ogrodów działkowych i miejsc przebywania osób bezdomnych – uwag nie
odnotowano.
7/ W związku z zakończeniem roku zostały sporządzone wszystkie rozliczenia i sprawozdania
wynikające z Rozporządzenia MSWiA. Wszystkie materiały zostały przekazane do Komendy
Wojewódzkiej Policji, Urzędu Wojewódzkiego oraz Izby Skarbowej w Opolu. Zostały też
rozliczone wydatki budżetowe poniesione na działalność Straży Miejskiej. Szczegółowe
rozliczenie z tych wydatków zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.
8/ 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 sześć spraw indywidualnych, z których dwie sprawy skierowano
do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia,
dwie 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 – lokal gastronomiczny.
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się dziesięć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym
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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 czterech przypadkach
zgłaszający poprosili o wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu te sprawy będą rozpatrywane w miesiącu lutym. 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.
3/ W dniem 22 grudnia 2017 roku w Klubie Abstynenta odbyło się spotkanie
opłatkowe Stowarzyszeń Abstynenckich „Nasza Szansa”, „NEPSIS” oraz Klubu Abstynenta,
w którym uczestniczyli też członkowie ich rodzin oraz dzieci. Uczestnicy spotkania
symbolicznie przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
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
umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Termin zgłaszania ofert upływa z dniem
30 grudnia 2017 roku.
5/ W dniu 8 stycznia 2018 roku zebrała się komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza Praszki do rozpatrzenia ofert nadesłanych przez stowarzyszenia na konkurs
ogłoszony w dniu 30 listopada 2017 roku. Na konkurs wpłynęły dwie oferty – jedna ze
stowarzyszenia „Nepsis” a druga ze stowarzyszenie „Nasza Szansa”. Oferta Stowarzyszenie
„Nepsis” zakładała realizację zadań I i II natomiast stowarzyszenia „Nasza Szansa zadania III.
Obie oferty zostały złożone w terminie i były kompletne. Komisja pozytywnie zaopiniowała
te oferty i zarekomendowała je Burmistrzowi z wnioskiem o zawarcie umów na realizację
zadań. Na tej podstawie zostały w dniu 12 stycznia 2018 roku zawarte umowy z w/w
stowarzyszeniami na realizację zadań własnych gminy.
6/ W dniu 19 stycznia 2018 roku w Świetlicy Terapeutycznej w związku z feriami
zimowymi zostało zorganizowane spotkanie noworoczne podopiecznych świetlicy, ich
rodziców, pedagogów szkolnych oraz wolontariuszy. Na ten dzień podopieczni świetlicy
przygotowali program artystyczny a instruktor świetlicy przedstawił sprawozdanie z
wykonywanych zadań w 2017 roku oraz zamiarach na 2018 rok. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz miasta oraz członkowie Gminnej Komisji ds. RPA.
7/ Ponieważ miesiąc styczeń jest pierwszym miesiącem, w którym dokonuje się
podsumowań z realizowanych zadań w 2017 roku to jako pierwsze zostało sporządzone
sprawozdanie GUS PS-01 dotyczące realizacji programów profilaktycznych. Złożone
sprawozdanie zostało przyjęte przez GUS.
8/ W miesiącu styczniu dokonano też rozliczenia z wydatków budżetowych
poniesionych na realizację programu profilaktyki w 2017 roku. Sprawozdanie z rozliczenia
wydatków zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.
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