
       Praszka, dnia 2015-11-19         

OR.I. 0057.7.2015  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 9 października 2015 r. do 19 listopada 2015r. 

 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim : 

-   w zakresie spraw finansowych :  
  

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.10.2015r.: 

 

Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.10.2015 r.  

Na plan dochodów w kwocie 36.162.383,38 zł wykonanie wynosi  30.042.909,14 zł tj.  

83,1% w stosunku do planu. 

 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.10.2015 r.  

Na plan wydatków w kwocie 38.696.967,97 zł wykonanie wynosi 26.399.979,47 zł tj. 

68,2% w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie: 

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie na termomodernizację budynku 480.000 zł 

oraz bieżące wydatki 19.790 zł, 

- dodatku energetycznego – 371,15 zł, 

- dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych„książki naszych marzeń”  - 8.070 zł, 

- zasiłków w zakresie pomocy społecznej – 61.127 zł, 

- wyborów do Sejmu i Senatu – 16.340 zł, 

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym  - 106.023,17 zł, 

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 20.500 zł. 

oraz zmniejszono w zakresie środków na wyprawkę szkolną o 1.900 zł. 

 

W dniu 13 listopada został przedłożony Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Opolu projekt budżetu na 2016 rok. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Zakończono wymianę instalacji centralnego w budynku  PSP w Kowalach. Z uwagi na 

konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych, termin realizacji zadania 

przesunięto na dzień: 18.12.2015 r. 

2. Trwają prace przy dociepleniu  budynku PSP w Kowalach.   

3. Zakończono „Przebudowę dróg gminnych w gminie Praszka”.  



4. Trwają prace przy przebudowie odcinka ul. Listopadowej i Styczniowej oraz ul. 

Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, 

termin realizacji zadania przesunięto na dzień: 27.11.2015 r.  

5. Trwają prace przy „Modernizacji ujęcia wody w Kowalach”. 

6. Wykonano remont chodnika, utwardzono plac kostką brukową pod siłownie zewnętrzną 

oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń w parku nad rzeką Wyderką w Praszce. 

Łączny koszt robót wyniósł: 52.545,42,00 zł. 

7. Rozpoczęto prace przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania w ŚDS Gana. Prace 

zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem realizuje firma Marwent s.c. ze Świerklańca. 

Koszt robót to: 186.450,25 zł. Termin wykonania: 23.12.2015 r. 

8. Rozstrzygnięto przetarg na wymianę okien w ŚDS Gana. Wybrano ofertę Lubelskiej 

Fabryki Okien PERFEKT za cenę: 57.468,53 zł. 

9. Rozpoczęto przebudowę ul. Kolorowej w Praszce. Prace zgodnie z rozstrzygniętym 

przetargiem realizuje firma Larix Sp. z o.o. z Lublińca. Koszt robót to: 410.247,32 zł. 

Termin wykonania: 18.12.2015 r. 

10. Rozpoczęto prace przy budowie wodociągu w Markach. Prace realizuje firma Polan 

Krzysztof Polak. 

11. Zakończono remont elewacji kamienic w Rynku przy Placu Grunwaldzkim 2 i 3. Koszt 

robót wyniósł: 62.390,96 zł.  

12. Podpisano umowę na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w 

Kowalach. Prace będzie realizować Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie za 

kwotę: 94.328,42 zł. Termin realizacji  prac: 14.12.2015 r. 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. W miesiącu październiku wypłacone zostało świadczenie z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty oraz emerytów na łączną kwotę 

90.813,38 zł. 

2. Placówki oświatowe opracowały projekty budżetów wydatków i dochodów na 2016 r. 

3. Szkoły podstawowe biorą udział w pierwszej edycji programu „Książki naszych 

marzeń” w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży. Na wykonanie zadania została udzielona dotacja celowa w 

wysokości 8.070,00 zł. Aktualnie trwa nabór dotyczący drugiej edycji tego programu, 

kontynuacja zadania nastąpi w 2016 r. 

4. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie programu 

nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Cały projekt to ok. 

50.000,00 zł, dofinansowanie 24.500,00 zł. Do stycznia 2016 r. nastąpi rozpatrzenie 

wniosku. 

Realizacja zajęć od stycznia do grudnia 2016 r. 

5. W Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach i Publicznej Szkole Podstawowej w 

Przedmościu rozpoczęły się ewaluacje zewnętrzne, które przeprowadza zespół 

wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu. 

 

 

 - w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Bieżąca działalność. 

 

 

 



- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W  miesiącu październiku i listopadzie  strażnicy miejscy dwa raz udzielali asysty  

pracownikowi OPS w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u 

podopiecznych,  w jednym przypadku odwieziono podopiecznego do Zakładu Lecznictwa 

Odwykowego w Woskowicach, dwa razy pracownikowi ewidencji ludności w związku z 

wizjami lokalnymi w miejscu zamieszkania, dwanaście razy pracownikowi ochrony 

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Udzielono też asysty inkasentowi targowiska, który miał problemy ze zbieraniem opłat od 

obcokrajowców.  Ponadto wykonano 20 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu 

Miasta. Przez dwa dni rozwożono po terenie gminy materiały dotyczące wyborów 

parlamentarnych. Ponadto dzień przed wyborami dostarczano do lokali wyborczych karty do 

głosowania zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem a w dniu wyborów 

przyjmowano do depozytu oddane głosy.  Przez sześć dni dostarczano mieszkańcom 

upomnienia dotyczące podatku rolnego oraz braku opłat za odbiór odpadów stałych. Przez 

dwa dni wożono też po terenie gminy korespondencję urzędowa. Przez jeden dzień wspólnie 

z kierownikiem USC dostarczano odznaczonym Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 

tym małżeństwom, które nie uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym przez Gminę. 

Wykonano też dwa  wyjazdy do Kluczborka w sprawach UM. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  siedem służb z czego 

dwie w godzinach  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 kieszonkowych w 

związku z dużym ruchem panującym na targowisku w związku ze zbliżającym się Świętem 

Zmarłych (została zatrzymana i wylegitymowana jedna podejrzana osoba). W miesiącu 

październiku odbyło się jedno spotkanie podczas, którego omówiono wyniki współdziałania 

Policji i Straży za III kwartał 2015 roku. Odbyło się też jedno spotkanie robocze podczas, 

którego omówiono współpracę i rodzaj podejmowanych działań w ramach akcji „ZNICZ 

2015”. Na polecenie Burmistrza sprawdzono zabezpieczenie budynku przy ul. Senatorskiej 

24. Wspólnie patrolowano też okolice cmentarza oraz cmentarz w dniach poprzedzających 

Święto Zmarłych oraz po jego zakończeniu. Zabezpieczano też jedną kolizję drogową, która 

wystąpiła w okolicy cmentarza.  Wspólnie zabezpieczano też uroczystości związane z 

obchodami Dnia Niepodległości. Z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzono 

kontrolę legalności pobytu obcokrajowców na terenie Polski. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dziesięć razy: w tym 5  

razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika z 

zalegających nieczystości oraz liści i wystających gałęzi. Interweniowano też w sprawach 

zanieczyszczonych chodników w trakcie wykonywanych prac remontowych budynków. W 

podobnych sprawach interweniowano też pięć razy w stosunku do instytucji. Interweniowano 

w ZDKiA w sprawie zabitej na drodze krajowej sarny i uszkodzonego znaku drogowego w 

miejscowości Strojec oraz w ich imieniu interweniowano w sprawie wystawiania plakatów 

wyborczych oraz obwieszczeni, które były lokowane w pasie drogowym. W zarządzie dróg 

powiatowych interweniowano w sprawie dzwoniących klap na studzienkach kanalizacyjnych 

przy ulicy Gańskiej. W GOSKOM interweniowano w sprawie nie zebranych worków z 

odpadami po akcji sprzątania świata w miejscowości Wierzbie oraz w sprawie uszkodzonej 

przepompowni kanalizacyjnej, która jest ulokowana na posesji prywatnej. W związku z 

pracami remontowymi przy ulicach Warszawska, Listopadowa oraz Prusa informowano 



mieszkańców tych ulic o zamykaniu poszczególnych odcinków w związku z remontem i 

wymiana instalacji wodnej i ściekowej. Przed Świętem zmarłych przygotowano i oznakowano 

dodatkowe miejsca postojowe przy cmentarzu. Interweniowano też w sprawie kabli 

internetowych pozostawionych przez firmę PROTONET. W PCK interweniowano w sprawie 

ustawionych pojemników na odzież używaną i wnioskowano aby tak je zabezpieczyć aby nie 

były przewracane. 

4/ W miesiącu październiku i listopadzie przyjęto piętnastu interesantów, którzy zgłaszali 

skargi min. w sprawach: tamowania prac przez pozostawianie samochodów w miejscach ich 

wykonywania, pozostawiania pojazdów w miejscu publicznym ale pod oknami sąsiada (po 

sprawdzeniu skarga bezzasadna), zanieczyszczenia kanalizacji poprzez wypuszczanie 

odpadów przemysłowych do kanalizacji deszczowej (w tym przypadku nałożono mandat 

karny) w drugim takim przypadku skarga bezzasadna, nie przestrzegania przepisów o 

trzymaniu zwierząt w tym nie sprzątania odchodów po zwierzętach oraz pozostawiania psa 

bez opieki pod budynkiem, gromadzenia gruzu i odpadów na sąsiedniej działce w 

bezpośrednim sąsiedztwie budynków, uszkodzonego nowo postawionego ogrodzenia, 

zaśmiecania miejsc publicznych ulotkami reklamowymi – zatrzymano sprawców i 

zobowiązano do posprzątania terenu.  W związku ze znalezieniem dokumentów, znaleziony 

dowód osobisty oddano jego właścicielowi. Podczas jednej interwencji sprawca wykroczenia 

odmówił przyjęcia mandatu karnego – został poinformowany o skierowaniu sprawy do Sądu 

Rejonowego co po jego przesłuchaniu uczyniono. 

5/ W miesiącu październiku i listopadzie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, 

które dotyczyły min: zajmowania miejsc parkingowych dla osób niepełno sprawnych przez 

osoby do tego nieuprawnione (w tym przypadku wylegitymowano i pouczono 18 kierowców 

parkujących pojazdy przy Przychodni Rehabilitacyjnej oraz Basenie), wyrzucania śmieci po 

wyjściu ze sklepu na chodnik przed budynkiem sąsiada (w tym przypadku skontrolowano 

sklepy przy ul. Słowackiego – wszystkie są wyposażone w kosze przed lub przy wejściu do 

sklepu). Była też skarga, która dotyczyła zasłaniania widoczności poprzez parkowanie 

pojazdów (typ bus) przy wyjeździe z ulicy. Tu właściciela pojazdów zobowiązano aby na 

swoim terenie ustawiał je dalej aby nie utrudniać widoczności. 

6/ W omawianym okresie przez 11 dni patrolowano w godzinach rannych przejścia dla 

pieszych przy ulicach Fabryczna, Warszawska oraz Piłsudskiego ze zwróceniem uwagi na 

dzieci idące do szkoły. Podobne czynności w miarę możliwości wykonywano też w 

godzinach południowych. Zabezpieczano też przejście uczniów z PSP Nr 3 do kościoła i z 

powrotem w związku z obchodami XXV lecia powstania szkoły. W płatnej strefie parkowania 

interweniowano 14 razy. Podczas patrolu miasta dwa razy ustawiano w sposób zgodny z 

kierunkiem jazdy znaki na ulicach miasta. Została też zgłoszona sprawa bezpańskiego psa 

rasy Bernardyn, który błąkał się po miejscowości Tokary. W związku z awarią sprzęgła 

konieczna była naprawa samochodu służbowego.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa  planowane posiedzenia komisji  podczas, których  

rozpatrzono osiem spraw indywidualnych, z których cztery wnioski zostały skierowane do 

Biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jeden wniosek 

został skierowany do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W dwu przypadkach postępowanie zostało 

zawieszone w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. W 



jednym przypadku wniosek został oddalony w związku z brakiem przeciwskazań do podjęcia 

leczenia odwykowego. 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też trzy wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych było to dwa wnioski  jednorazowe złożone przez jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z obsługą imprez plenerowych oraz jeden 

wniosek dla nowego podmiotu gospodarczego planującego uruchomienie sklepu ze sprzedażą 

napojów alkoholowych.  

2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 

Konsultacyjnego  zgłosiło się siedem osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 

problem alkoholowy.  W jednym przypadku członek rodziny prosił o wstrzymanie 

prowadzonego postanowiono gdyż osoba która została zgłoszona do komisji sama 

postanowiła dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu i dlatego zgłaszający chce 

sprawdzić ta deklarację. W jednym przypadku w związku z uzyskaniem informacji o 

możliwości występowania w rodzinie przemocy domowej została uruchomiona procedura 

„Niebieskiej Karty”, którą po wypełnieniu przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego i 

Policji celem zbadania sprawy. Ponadto zgłaszający się prosili o informacje jak wygląda 

procedura zobowiązywania do leczenia odwykowego oraz czy istnieje możliwość pominięcia 

tych wszystkich procedur. Tym osobom wyjaśniano, że najszybszym sposobem jest wzięcie 

skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i samodzielne zgłoszenie się do Poradni lub 

Zakładu Lecznictwa Odwykowego. 

Jak wynika z analizy przyjmowanych spraw problem z alkoholem mają osoby, które 

powróciły z pracy poza granicami Polski, nie maja ustabilizowanego życia rodzinnego, 

posiadają pieniądze i nie mogą znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca. Powrót traktują 

jako przeczekanie aby ponownie wyjechać poza granice Polski.  

3/ Od dnia 18 października ruszyła na terenie naszej gminy jesienna edycja programu 

profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu kroków, który jest realizowany we 

wszystkich klasach VI szkół podstawowych oraz I klasach gimnazjum. Łącznie w programie 

uczestniczy 186 uczniów i program jest realizowany pod opieką 9 instruktorów. W tym roku 

pierwszy raz do uczestnictwa w tym programie przystąpił  ZS Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Wierzbiu. Zakończenie realizacji programu zostało zaplanowane na 

dzień 14 grudnia 2015 roku. 

4/ W dniu 5 listopada 2015 roku gościliśmy w Praszce aktora Lecha Dyblika (popularnego 

Badurą z serialu świat wg Kiepskich),  który jest trzeźwym od 20 lat alkoholikiem do czego 

publicznie się przyznaje. Podczas całodniowego pobytu w Praszce Pan Lech Dyblik 

uczestniczył w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą, uczestniczył w otwartym mityngu AA w 

Klubie Abstynenta a na zakończenie pobytu w Praszce spotkał się z mieszkańcami miasta i 

gminy, dla których dał koncert rosyjskich ballad oraz podzielił się swoim doświadczeniem 

związanym z procesem trzeźwienia. Tu należy nadmienić, że sala widowiskowa MGOKiS 

była wypełniona do granic swoich możliwości a nawet brakowało miejsc siedzących.  

4/  W dniu 14 listopada 2015 roku Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” 

było organizatorem już VII ogólnopolskiego halowego turnieju piłki nożnej drużyn 

abstynenckich o tytuł „Mistrza Województwa Opolskiego”. W tych zawodach uczestniczyły 

drużyny z województw śląskiego i opolskiego. Mistrzem została reprezentacji Klubu 

Abstynenta „Krokus” z Gliwic a II miejsce zajęła reprezentacja „Naszej Szansy” z Praszki. 

5/ Został opracowany projekt Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2016 rok, nad 

którym pracowali Pełnomocnik oraz Gminna Komisja ds. RPA, a państwo Radni otrzymali 

ten projekt celem podjęcia uchwały w tej sprawie.  

  



 

Inne informacje: 

- w zakresie prac przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 

gminy: 

 

1. W chwili obecnej trwa analiza wszystkich złożonych wniosków przez osoby 

fizyczne jak i przedsiębiorstwa  oraz inne organizacje. 

2. Trwa weryfikacja wniosków w terenie. 

3. Zbierane są informacje od jednostek nadrzędnych z którymi „studium” będzie 

uzgadniane.  

 


