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       Praszka, dnia 2017-11-28        

OR.I. 0057.8.2017  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 19 października 2017 r. do  28 listopada 2017 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :    

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na dzień 31.10.2017r.: 

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

od początku roku do dnia 31.10.2017 r.  

Na plan dochodów w kwocie 46.205.886,81 zł wykonanie wynosi  38.630.271,54 zł 

 tj. 83,6   % w stosunku do planu. 

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

od początku roku do dnia 31.10.2017 r.  

Na plan wydatków w kwocie 49.473.672,99 zł wykonanie wynosi 37.561.222,32 zł  

tj. 75,9 % w stosunku do planu. 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 

rodziny i pomocy społecznej o kwotę 328.183,09 zł, na zwrot podatku akcyzowego 

producentom rolnym o kwotę 119.144,97 zł, oświaty o kwotę 125.175 zł, edukacyjnej opieki 

wychowawczej o kwotę 15.296 zł oraz zmniejszono w zakresie  ewidencji ludności i urzędu 

stanu cywilnego o kwotę 12.958 zł. 

Został sporządzony projekt uchwały budżetowej na 2018r. oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018 – 2021. Dokumenty te zostały przedłożone w dniu 15 listopada do 

biura Rady Miejskiej w Praszce oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Zakończono budowę toalet publicznych w Praszce. Trwają czynności odbiorowe 

mające na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Planowane otwarcie 

toalet przewiduje się na drugą połowę grudnia.  

2. Zakończono przebudowę ul. Wodnej i części ul. Ogrodowej w Kowalach. Planowana 

dotacja z budżetu państwa: 448 tys. zł. 

3. Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja 

zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje” jest na etapie 
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oceny merytorycznej i punktacji. Rozstrzygnięcie konkursu przesunięto na koniec 

listopada. 

4. Podpisanie umowy na dofinansowanie projekt pn. „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu” w ramach RPO WO nastąpi do końca 

listopada 2017 r. 

5. Zakończono remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 49 w Praszce.  

6. Trwają prace przy dociepleniu ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Ganie. Prace wykonuje ZRB Mieczysław Domański za kwotę: 253.650,07 zł. 

Termin wykonania prac upływa: 19.12.2017 r. 

7. Ogłoszono przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Praszka” Przewiduje się podpisanie umowy na 3 lata. Termin ofert: 

19.12.2017 r. 

8. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego w ul. Kościuszki i Styczniowej w 

Praszce. Całkowity koszt robót: 58 tys. zł. 

9. Na zlecenie gminy firma Tauron zamontowała oprawy oświetleniowe na istniejących 

słupach w Kowalach - ul. Spacerowa, w Rosochach – Zawodzie oraz w Praszce - ul. 

Pod Rozterkiem. 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. 14 listopada wypłacono wyprawkę szkolną w wysokości 6.063,60 zł 

2. Dyrektorzy placówek oświatowych opracowali projekty budżetów na 2018 rok.  

Dokonano weryfikacji i pomniejszenia projektów wydatków i przekazano do Rady 

Miejskiej. 

3. Zarządzeniem Burmistrza dokonano aktualizacji kwoty dotacji w szkole podstawowej 

i oddziale przedszkolnym, które obowiązują od 1 XI 2017 roku.  Ze względu na 

zwiększoną liczbę uczniów dotacja uległa zmniejszeniu w przedszkolu o ok. 20,00 zł, 

w szkole ok. 80,00 zł. 

4. Zarządzeniem Burmistrza dokonano aktualizacji statystycznej liczby dzieci/uczniów w 

placówkach oświatowych. 

5. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.  

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Zgodnie z uchwałą  Nr 186/XXVI/2017   Rady  Miejskiej  w  Praszce  z  dnia 14.03.2017 r., aktem 

notarialnym Rep. A nr 677/2017 z dnia 26 października 2017 r. została sprzedana nieruchomość 

położona w obrębie Wierzbie, oznaczona na arkuszu mapy 1 jako działka numer 166/59 o pow. 0,2621 

ha,  zabudowana  budynkiem  handlowym  w  Wierzbiu  nr  29a, za  cenę  60 000 zł.   

Cena  wywoławcza  wynosiła  58 500 zł.  

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W  miesiącu październik - listopadzie strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty  

pracownikowi OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka. 

Dwa raz Kierownikowi USC w związku z wizytami u małżeństw, które obchodziły 50 lecie 

pożycia a nie mogły uczestniczyć w uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miejski – 

dostarczono przyznane odznaczenia państwowe, łącznie odwiedzono 6 rodzin, w drugim 

przypadku dotyczyło to uroczystości związanych z 60 leciem małżeństw – tu odwiedzono z 

kwiatami i dyplomami 4 małżeństwa. Osobie niepełnosprawnej dostarczono za 
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pokwitowaniem dowód osobisty. Sześć raz pracownikowi ochrony środowiska przy 

czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto 

wykonano 28 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Cztery razy 

rozwożono po terenie gminy dokumenty urzędowe, min. zaproszenia na obchody 

Narodowego Święta Niepodległości oraz inne dokumenty i zaproszenia min. na Sesję Rady 

Miejskiej oraz certyfikaty dla nauczycieli uczestniczących w kampanii ZTU. Jeden razy 

udzielono też asysty placowej na targowisku przy zbieraniu opłat targowych od obywateli 

Rumunii.  

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

z czego trzy w godzinach popołudniowych a sześć pozostałych w godzinach dopołudniowych, 

podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na 

przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. W związku z akcją znicz 

2017 patrolowano okolice cmentarza ze zwróceniem uwagi na zachowanie w tej okolicy min. 

parkowanie pojazdów. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości wspólnie 

zabezpieczano te uroczystości. Wspólnie patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem uwagi 

na prawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania. Patrolowano też tereny 

ogrodów działkowych Reymonta i Relax w celu zapobiegania dewastacji mienia oraz 

kradzieżom. Patrolowano też okolice tych placówek handlowych, które prowadzą sprzedaż 

napojów alkoholowych i skąd dochodziły zgłoszenia o spożywaniu napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych – szczególnie dotyczyło to sklepu „Promilek”. Podczas patroli uwag 

nie odnotowano. Wspólnie zajmowano się też osobą nietrzeźwą, która zasłabła w parku 

miejskim. Ten nietrzeźwy został przewieziony do Komisariatu Policji w Praszce. Wspólnie 

ustalano też właścicieli pojazdów zaparkowanych na parkingach ul Kopernika, których stan 

wskazywał, że nie są eksploatowane – w trzech przypadkach samochody zabrano a jeden 

pozostał, gdyż miał wszystkie niezbędne opłaty i badania. Wykonywano też wspólne 

czynności z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Opola. Czynności te polegały min. na 

sprawdzaniu miejsc gdzie na terenie naszej gminy mieszkają obcokrajowcy z poza Unii 

Europejskiej dotyczyło to głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 14 razy                    

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 13 raz w stosunku do instytucji (w tym sklepy 

Netto, Biedronka,  Delikatesy Centrum, kwiaciarnia). Podczas interwencji zobowiązywano 

właścicieli do oczyszczenia chodników z zalegających tam nieczystości (liści i gałęzi oraz 

traw), uporządkowania posiadanych na terenie miasta działek, zabezpieczenia w sposób 

odpowiedni prowadzonych prac budowlanych. W ZDKiA interweniowano w sprawie 

spadających z dachu na chodnik przy ul. Kaliskiej Dk 45 cegieł z uszkodzonego komina oraz 

uszkodzonego chodnika przy ul. Kaliskiej – okolice basenu. W PZD interweniowano w 

sprawie uszkodzonego – zapadającego się chodnika w Ganie oraz Praszce ul. Fabryczna. W 

Spółdzielni  Mieszkaniowej interweniowano w sprawie uszkodzonego chodnika przy placu 

zabaw ul. Mickiewicza. Do Referatu Infrastruktury UM zgłoszono sprawę uszkodzonego 

znaku drogowego przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Listopadowej oraz podmytego 

chodnika przy nowych lampach na ulicy Kościuszki. Interweniowano też w stosunku do 

lokatorów budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej, którzy na podwórku zrobili składowisko 

odpadów co psuje estetykę nowo wyremontowanego budynku. Interweniowano też w firmie 

PROTONET w sprawie zbyt nisko zwisających przewodów internetowych przy ul. Kaliskiej. 



4 
 

W firmie DUON interweniowano w sprawie zagrabiania liści przy obiekcie na ul. Gańskiej                

i przerzucanie ich na pas drogowy – po zwróceniu uwagi liście zostały zabrane. 

4/ W miesiącu październik - listopadzie przyjęto trzynastu interesantów, którzy 

zgłaszali skargi min. w sprawach: podrzuconych pod bramę małych kociaków – zostały 

uśpione przez weterynarza, parkowania pojazdu w bramie wjazdowej do posesji na ul. 

Senatorskiej – po sprawdzeniu okazało się, że to sam zgłaszający interwencję wyraził na to 

zgodę, szczekającego w mieszkaniu psa pod nieobecność jego właścicieli, parkowania 

pojazdów na miejscu dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione przy 

Przychodni Rehabilitacyjnej, powieszenia na ogrodzeniu banneru reklamowego bez zgody 

właściciela – po interwencji kierownictwo banku doszło do porozumienia z właścicielem 

posesji. Nieeksploatowanych pojazdów, które parkują na terenach osiedlowych i zajmują 

miejsca postojowe – w wyniku podjętych działań pojazdy zostały usunięte. 

5/ W omawianym okresie  interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich poza 

wymienionymi w punktach 3 i 4 jedna sprawa dotyczyła min, zadymiania sąsiadów przez 

właściciela posesji przy ul. Kaliskiej – w wyniku podjętych czynności po sprawdzeniu 

okazało się, że w domu jest nowy piec CO oraz wyremontowany komin, w piecu spalany jest 

węgiel a zadymienie powstaje podczas rozpalania w piecu, te informacje przekazano 

składającej skargę i wtedy okazało się, że zajmowała się tym Policja i ustaliła taki sam stan 

faktyczny. Zaniedbywania psów w miejscowości Strojec – po sprawdzeniu okazało się, że psy 

nie są zaniedbane, nie są bite o czym świadczył ich wygląd i chęć zabawy – skarga była 

anonimowa i okazała się bezzasadna tak jak sprawa psa z ulicy Listopadowej, który uciekł 

właścicielowi i był przez niego poszukiwany. 

6/ W miesiącu październik - listopadzie 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. Odbyto też jedno spotkania z dziećmi klas I i II w Szkole 

Podstawowej Nr 4 w Praszce oraz jedno spotkanie z dziećmi w Publicznym Przedszkolu Nr 2. 

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. W związku ze Świętem Zmarłych przy cmentarzu 

przygotowano i oznakowano dodatkowe miejsca parkingowe. W miesiącu listopadzie 

samodzielnie interweniowano w stosunku do osoby bezdomnej, która przebywała w miejscu 

publicznym w stanie upojenia alkoholowego. Nie było potrzeby wzywania karetki pogotowia. 

Nietrzeźwy sam przy pomocy kolegów oddalił się z placu zabaw. W miesiącu listopadzie 

zabezpieczono klucze do pokoju hotelowego, w którym przebywali pogorzelcy z budynku ul. 

Słonecznej, klucze przekazano do recepcji hotelowej. Podczas rutynowych patroli dwa razy 

ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki drogowe. Interweniowano też dwa razy 

w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o trzymaniu zwierząt min. koty na osiedlu 

Kopernika i psów w Szyszkowie. 

7/ W związku z nielegalnym prowadzeniem głosowania na Budżet Obywatelski na 

terenie zakładu Neapco zabezpieczono poprzez oplombowanie dwie urny, które zostały 

przewiezione do Urzędu Miasta i zdeponowane w kasie urzędu. Czynności te wykonywano 

wspólnie z Sekretarzem Gminy.  



5 
 

8/ W związku z chorobą strażnika przez cały miesiąc listopad 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 pięć spraw indywidualnych, z których jedną sprawę 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. Jedna sprawa została umorzone w 

związku z brakiem przeciwskazań do skierowania jej na drogę postepowania sadowego gdyż 

biegli wydali opinię negatywną odnośnie uzależnienia od alkoholu. Jedno postepowanie 

zostało wstrzymane do 31 grudnia 2017 roku w związku z dobrowolnym podjęciem leczenia 

odwykowego. Podczas tego posiedzenia komisja zaopiniowała też cztery wnioski o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wygasaniem posiadanych w dniu 

31 grudnia 2017 roku.  

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 w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie 

poproszono w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego o przyjęcie na oddział celem detoksykacji 

oraz po jej odbyciu na przyjęcie do grupy terapeutycznej. 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 

dwu przypadkach zgłaszający poprosili o wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Dwie ze zgłaszających się osób poinformowały o dobrowolnym 

przystąpieniu do leczenia – jedna jest już na terapii w Kluczborku a druga ma wyznaczony 

termin do zgłoszenia się w Zakładzie LO w Branicach. 

3/ W dniu 29 października 2017 roku przedstawiciele naszych stowarzyszeń 

abstynenckich „Nepsis” i Nasza Szansa” uczestniczyli w XXXVIII biegu trzeźwościowym 

im. Tomasza Hopfera, który corocznie odbywa się w Parzymiechach.  

4/ W dniu 30 października 2017 roku członkowie Stowarzyszenia „Nepsis” przystąpili 

do programu certyfikacyjnego prowadzonego przez PARPA oraz Krajowy Związek 

Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich. Celem tego programu jest poprawienie sposobu 

funkcjonowania stowarzyszeń abstynenckich poprzez wprowadzanie standaryzacji działań. 

Jej wprowadzenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat jakości działań. 

5/ W dnu 10 listopada 2017 roku  zostały zakończone prace przy opracowywaniu 

Gminnego Programu Profilaktyki na 2018 rok. Projekt programu został przekazany Radzie 

Miejskiej. Został też opracowany i przekazany Skarbnikowi Gminy celem ujęcia w budżecie 

na 2018 rok harmonogram wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki. 

 6/ Od dnia 16 października 2017 roku we wszystkich klasach VI i VII rozpoczęła się 

realizacja jesiennej edycji programu profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu 

kroków. Program realizuje siedmiu realizatorów i jest nim objętych łącznie 220 uczniów klas 

VI VII szkół podstawowych (łącznie 12 klas). Program nie jest realizowany w Publicznej 
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Szkole Podstawowej w Przedmościu gdyż są tam klasy I –III. Zakończenie realizacji tego 

programu jest zaplanowane na dzień 15 grudnia 2017 roku. 

 7/ W dniu 13 - 15 listopada 2017 roku Instruktor programów profilaktycznych – 

członek Komisji ds. RPA Danuta Noga uczestniczyła w zorganizowanej w Krakowie przez 

PARPE konferencji „Zmiany w szkole – co one oznaczają w profilaktyce. Konferencja była 

poświęcona nowym wyzwaniom związanym z reorganizacją oświaty a co za tym idzie 

konieczności wprowadzania do szkół nowych programów profilaktycznych wynikających z 

NPZ. 

 8/ W dniu 25 listopada 2017 roku Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich „Nasza Szansa” zorganizowało IX Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki 

Nożnej o „Puchar  Burmistrza Praszki”. W turnieju uczestniczyły drużyny reprezentujące 

województwo śląskie Klub Abstynenta Krokus z Gliwic, opolskie Grupę AA z Rudnik, Nasza 

Szansa z Praszki oraz młodziki z ZKS Motor w Praszce.   

 

Inne informacje: 

 

- w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego 
 

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 

2018 rok. Uprawnionych do głosowania było 11 537 osób, głosowało 3 264 osób, tym samym 

frekwencja wyniosła 28 %.  

Zwyciężyło zadanie pn.:  

a) Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka w niezbędny sprzęt do 

ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej – liczbą głosów 1 949 

kolejno za w/w uplasowały się zadania: 

b) Harcówka – modernizacja pomieszczeń – liczbą głosów 181 

c)Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu                                              

w Centrum  Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem                     

i wybrukowanym terenem pod altanę – liczbą głosów 179 

 

Dnia 28 października br. Burmistrz Praszki wraz z osobami funkcyjnymi ze Związku 

Partnerskiego Praszka tj. p. Januszem Tobisiem, Andrzejem Marasem i byłym Burmistrzem  

p. Ryszardem Karaczewskim uczestniczyli w gali 1250-lecia miasta Mutterstadt  

w Niemczech. 

 

W sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej i p. radnego Bogusława Łazika dot. 

możliwości przeznaczenia placu targowego na publiczny parking w dni, w których nie 

odbywają się targi, po analizie z pracownikami merytorycznymi oceniamy go negatywnie. 

Konieczność przystosowania wydzierżawiających stanowisk (posprzątanie, ew. odśnieżanie) 

jak również udostępnienie placu na potrzeby, to powoduje, że udostępnienie placu na parking 

zakłóciłyby zasadnicze funkcje tego placu.  


