Praszka, dnia 2018-09-26
OR.I. 0057.7.2018
Rada Miejska
w Praszce

Informacja z działalności Burmistrza Praszki
od dnia 29 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018r.
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim :
- w zakresie spraw finansowych :
Zarządzeniem burmistrza dokonano zmniejszenia budżetu w związku z otrzymaniem zmiany
dotacji celowych na zadania zlecone i własne.
Dochody zwiększono w zakresie:
- zasiłków stałych o 900 zł,
- programu dożywiania o 11.000 zł,
- usuwania azbestu o 20.148,57 zł,
- rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017r. o 74.873,48 zł,
- funkcjonowania ŚDS w Ganie o 3.040 zł.
Dochody zmniejszono w zakresie:
- świadczeń wychowawczych o 14.647 zł,
- świadczeń rodzinnych o 120.000 zł,
- składek zdrowotnych o 3.000 zł,
- usług opiekuńczych o 420 zł.
Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne:
Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.08.2018 r.
Na plan dochodów w kwocie 51.165.001,70 zł wykonanie wynosi 31.482.327,38 zł
tj. 61,5 % w stosunku do planu.
Rb 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od
początku roku do dnia 31.08.2018 r.
Na plan wydatków w kwocie 57.652.090,70 zł wykonanie wynosi 30.813.581,94 zł
tj. 53,5 % w stosunku do planu.
- w zakresie spraw oświatowych
1. W miesiącu wrześniu na bieżąco opracowywane są arkusze organizacyjne w celu
dostosowania liczby uczniów a stanu zatrudnienia do obecnych potrzeb.
2. Dokonano przeliczenia brakujących pieniędzy w planie finansowym wydatków
placówek oświatowych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 IX 2018 r.
Brakujące środki – 1.653.640,00 zł, w tym:
a) dotacje dla placówek oświatowych – 500.900,00 zł
b) wynagrodzenia – 948.940,00 zł

c) rzeczówka – 203.800,00 zł
3. Przygotowano wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 %
rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odprawy
z tytułu zwolnienia nauczyciela na kwotę 19.902,00 zł.
4. 27 września przekazano placówkom oświatowym środki na ZFŚS w wysokości
181 159,25zł

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
1. Trwa realizacja robót budowlanych dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu”. Trwają prace przy dociepleniu elewacji
i zagospodarowania terenu. Termin zakończenia prac mija 30.09.2018 r.
2. Rozpoczęto prace nad realizacją zadania pn..: „Przebudowa ul. Spacerowej w
miejscowości Kowale”. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji
deszczowej.
3. Podpisano umowę na realizacje projektu pn.:. „Rozbudowa i przebudowa pływalni
krytej w Praszce – rewitalizacja zdegradowanego obiektu przywracająca i
podtrzymująca jego funkcje” z firmą MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa na
kwotę 14.726.660,00 zł brutto. Termin zakończenia robót: 30.11.2019 r. Rozpoczęcie
robót nastąpi na początku października.
4. Zakończono drugie wykaszanie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych.
5. Trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Praszka.
Usługę wykonuje firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę
25.600,55 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu wynosi 85 % kosztów netto.
Resztę kwoty pokrywają właściciele nieruchomości, od których odbierany jest azbest.
6. Ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją „Rozbudowy
i przebudowy pływalni krytej w Praszce”. Pierwszy przetarg okazał się nieskuteczny –
nie wpłynęły żadne oferty. Otwarcie drugiego nastąpi 28.09.2018 r.
7. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.
Bocznej w Praszce.
8. Rozpatrzono 24 wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w użytkach
rolnych znajdujących się na terenie gminy Praszka. 7 protokołów z szacowania zostało
już zweryfikowanych przez Wojewodę Opolskiego. Prace komisji wojewody
szacującej starty trwają nadal.
- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA:
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenie komisji. Podczas
którego komisja rozpatrzyła sześć spraw indywidualnych, z których jedną sprawę skierowano
do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia,
jedna sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia
postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały
zawieszona w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy
zostały umorzone w związku z brakiem przeciwskazań do skierowania na leczenie
odwykowe. Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też dwa wnioski o wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wygasaniem z dniem 30 września 2018 roku
posiadanych już zezwoleń.

2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu
Konsultacyjnego zgłosiło się pięć 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 związku z pozyskaniem
informacji, że w rodzinie dochodzi do przemocy domowej została założona jedna 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/ Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nepsis” i „Nasza Szansa”, uczestniczyli w Forum
Abstynenckim Śląskiego Związku Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich. W tym roku ta
konferencja odbywała się w Dąbrowie Górniczej pod patronatem Prezydenta Dąbrowy
Górniczej i Marszałka Województwa Śląskiego.
4/ Po wakacyjnej przerwie do normalnych godzin pracy powróciła Świetlica
terapeutyczna, która tak jak przed wakacjami funkcjonuje od godziny 1200 do 1800. Klub
Abstynenta po przerwie urlopowej też pracuje w godzinach od 1700 do 2100. W tym czasie
odbywają się zajęcia z terapeutą oraz psychologiem zgodnie z przyjętym harmonogramem
zajęć.
5/ W tym roku członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Praszce
uczestniczyli w obozach harcerskich w Załączu Wielkim oraz zlocie w Gdańsku. Łącznie z
obozowej formy wypoczynku skorzystało 86 zuchów i harcerzy. Z funduszu profilaktyki na
pokrycie kosztów transportu otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 5.000,oo zł.
6/ Miesiąc sierpień to miesiąc trzeźwości dlatego też stowarzyszenia abstynenckie
zorganizowały akcję promującą zdrowy styl życia – wolny od uzależnień. Zainteresowani
mogli w klubie abstynenta skorzystać w godzinach popołudniowych z porad terapeutów
uzależnień. Na zakończenie został zorganizowany rajd rowerowy po Załęczańskim Parku
Krajobrazowym, w którym uczestniczyły Kluby i Stowarzyszenia abstynenckie z Wielunia,
Pajęczna, Praszki, Parzymiech, Krzepic i Opatowa. Na zakończenie rajdu odwiedzono
muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie gmina Lipie.
7/ W miesiącu wrześniu rozpoczęto przygotowania do opracowania programu
profilaktyki na 2019 rok. W tej sprawie rozpoczęto pierwsze konsultacje ze stowarzyszeniami
abstynenckimi oraz zakładami lecznictwa odwykowego w celu przygotowania diagnozy.
- w zakresie straży miejskiej
1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy siedem razy udzielono asysty przy obmiarze
drzew przeznaczonych do wycięcia oraz trzy razu przy szacowaniu szkód suszowych.
Ponadto wykonano 16 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Pięć
raz dostarczano korespondencję urzędową do instytucji na terenie gminy oraz do UM w
Gorzowie Śląskim. Przez dwa dni po terenie gminy rozwożono obwieszczenia dotyczące
wyborów samorządowych.
2/ Wspólnie z policją strażnicy miejscy w omawianym okresie odbyli pięć służb wszystkie
były wykonywane w godzinach dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie
targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu
działalności handlowej. Udzielono też pouczeń 5 kierowcom, którzy nie zastosowali się do
znaku zakaz ruchu na placu targowym. W związku ze skargami mieszkańców patrolowano też
tereny osiedlowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na bloki mieszkalne przy ul.
Skłodowskiej i Listopadowej oraz park miejski i jego okolice. Patrolowano też tereny
ogrodów działkowych celem zapobiegania dewastacji mienia. W miesiącu wrześniu odbyto
dwa spotkania robocze Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Komisariatu Policji,

podczas których omawiano zabezpieczenia imprez odbywających się na terenie Gminy
Praszki. W miesiącu wrześniu zabezpieczano dwie imprezy sportowe, jedną państwową i
jedną rekreacyjną.
3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy w stosunku do
właścicieli posesji prywatnych i 7 raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji
zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników z zalegających tam nieczystości,
zobowiązywano do wykoszenia traw, przycięcia gałęzi wychodzących na chodnik oraz
uporządkowania placu z zalegających tam nieczystości i odpadów. W Zarządzie Dróg
Powiatowych interweniowano w sprawie ulicy Gańskiej i Fabrycznej (Pilawy) odnośnie
oczyszczenia poboczy i chodników przy tej ulicy ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ogrodzenie cmentarza oraz posprzątania połamanych gałęzi. Interweniowano też w sprawie
zerwanego przewodu na ulicy Piłsudskiego. Ze względu na brak możliwości ustalenia
właściciela przewodu – w tej sprawie kontaktowano się z TP Orynge oraz Protonet.
Interweniowano też w firmie udzielającej pożyczek w sprawie zdjęcia ogłoszeń z drzew.
Wezwano też właściciela działki przy ulicy Boczna – Piłsudskiego celem uzgodnienia
sposobu usunięcia gruzu zgromadzonego na starym targowisku.
4/ W miesiącu sierpień - wrzesień przyjęto siedmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min.
w sprawach: nieodpowiedniego zachowania w miejscach publicznych – park. W tej sprawie
nałożono jeden mandat karny oraz udzielono 4 pouczeń. W sprawie parkowania pojazdów na
trawnikach terenów osiedlowych, gałęzi wychodzących na chodnik przy ul. Wodnej,
biegających po ulicy Rolniczej psów – mimo kilkukrotnego (nawet dwa – trzy razy dziennie)
tego terenu nie stwierdzono biegających tam psów. Złego traktowania psa poprzez
pozostawianie go na balkonie oraz parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych do
handlu na targowisku miejskim.
5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które
dotyczyły min: pozostawienie odpadów komunalnych bezpośrednio przy posesji sąsiada,
zaorywania wspólnej miedzy, nie przycinania gałęzi przechodzących na teren sąsiada oraz nie
zbierania spadłych owoców z posesji sąsiednie.
6/ W miesiącu sierpniu - wrześniu patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na
przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, zwracano uwagę na
przestrzeganie porządku w okolicy sklepu „Promilek” – uwag nie odnotowano. Zwracano też
uwagę na tereny ogrodów działkowych i miejsc przebywania osób bezdomnych – bez uwag.
W parku miejskim interweniowano dwa razy w stosunku do osób bezdomnych i dwa razy w
stosunku do osób usiłujących spożywać alkohol. Jeden raz interweniowano w sprawie padłej
przy drodze sarny – powiadomiono ZDKiA. Dwa razy poprawiano w sposób zgodny z
kierunkiem jazdy znaki na ulicach miasta i jeden raz interweniowano w sprawie
uszkodzonego znaku.
7/ W omawianym okresie przez wszystkie dni nauki szkolnej patrolowano okolice przejść dla
pieszych przy ul. Fabryczna PSP 3 i Warszawska PSP 4 ze zwróceniem uwagi na dzieci idące
do szkoły. Po uzgodnieniu z Dyrektorem ZPS doraźnie patrolowano też okolice przejścia przy
ul. Fabrycznej 1 (ZPS). Przedstawiciel straży miejskiej uczestniczył w narodowym czytaniu
„Przedwiośnia”, a komendant straży w powiatowych obchodach 100 – lecia odzyskania
niepodległości. Trzy razy opróżniano kasety wrzutowe na monety przy toaletach publicznych.
Wyjęte pieniądze przekazywano do kasy Urzędu a żetony do GOSKOM.

