
OR.I. 0057.6.2011         Praszka, dnia 2011-08-29 
 

 Rada Miejska 
 w Praszce 
 
 

        Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  17 czerwca  2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. 
 W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 
Zarządzeniem Burmistrza z dnia 16  czerwca dokonano zmian w układzie wykonawczym 
budżetu do uchwał Nr 71/IX/2011 i 72/IX/2011  z dnia  16 czerwca 2011r.  
Zarządzeniem burmistrza z 6.07.2011r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 
kwotę 14.353zł w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu 
Powszechnego ludności i mieszkań.   

 
Zostały sporządzone następujące sprawozdania: 
 

Rb 27S –miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.07.2011 r.  
Na plan dochodów w kwocie 34.063.579,85 zł wykonanie wynosi 17.048.453,94  zł  
tj. 50,0% w stosunku do planu. 
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.07.2010 r.  
Na plan wydatków w kwocie 38.956.797,85 zł wykonanie wynosi 18.827.387,53 zł  
tj. 48,3% w stosunku do planu. 

 
Przekazano sołtysom w ustawowym terminie do 31.07.2011r. informacje o wysokości 
funduszu sołeckiego na 2012rok. Łączna kwota funduszu na 2012r. wynosi 167.189 zł. 
Sporządzona została informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. Informacje przekazano  do RIO w Opolu i 
biura Rady Miejskiej.  
Została podpisana umowa o kredyt w kwocie 2.175.000 zł z Bankiem Spółdzielczym w 
Namysłowie na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Kowale ul. 
Ożarowska i Szkolna – Aleksandrów – Kozieł – Przedmość – I etap”. Oprocentowanie 
kredytu to stawka WIBOR dla terminu 3-miesięcznego plus marża 0,34%. Na dzień zawarcia 
umowy łączne oprocentowanie wynosi 5,03%. 
 
-  w zakresie oświaty: 

 

1. 1 lipca wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym w kwocie 4.818,35 zł. 
2. Zarządzeniem Burmistrza Praszki nr Or.0151.53.2011 z dnia 15 lipca 2011 r. powołano 

komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.  
W wyniku egzaminów odbytych 29 lipca trzech nauczycieli zdało egzamin na nauczyciela 
mianowanego.   

3. Zarządzeniem Burmistrza Praszki nr Or.0151.54.2011 z dnia 18 lipca 2011 r. powołano 
komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego 



Gimnazjum w Praszce. Do konkursu, który odbył się 3 sierpnia zgłosiły się dwie 
kandydatki. 

4. Zarządzeniem Burmistrza Praszki nr Or.0151.59.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
powierzono z dniem 1 września 2011 r.  stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w 
Praszce Pani Danucie Czemielewskiej-Cholak na okres pięciu lat. 

5.  Do dnia 4 września do dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające 
naukę można składać wnioski  o dofinansowanie do zakupu podręczników tzw. 
WYPRAWKA SZKOLNA 

6. Od dnia 1 września do dnia 15 września do pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Praszce 
można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Praszka. 

7.  W dniu 29 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie  dyrektorów szkół z Zastępcą Burmistrza   
      odnośnie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.  
 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wygiełdów. Wystąpiono z  dokumentami  
    rozliczeniowymi do WFOŚ i GW oraz do Urzędu Marszałkowskiego. 
2. Trwają prace remontowe ul. Ożarowskiej w Kowlach. Zaawansowanie robót 40%. Termin  
    zakończenia.: 30 października 2011 r. 
3. Trwają prace  przy budowie kanalizacji sanitarnej Praszka-Rozterk. Zaawansowanie robót 
    50%.  
4. W ramach funduszu sołeckiego zostały odnowione rowy przydrożne wraz z przepustami  
     w miejscowości Kuźniczka. 

 
-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:       
   
    -   Zgodnie z  uchwałą  Nr 66/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r.  
w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych przeznaczeniem na 
przepompownie ścieków, umowa sprzedaży zawartą aktem notarialnym Rep. A nr 5111/2011 
w dniu 22lipca 2011 r. w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie przy ul. Sądowej 2 Gmina Praszka 
nabyła działki oznaczone na arkuszu mapy 1 obrębu Szyszków nr: 
                5/1        o powierzchni 0,0187 ha za cenę 6 300,00 zł 
            383/1        o powierzchni 0,0049 ha za cenę 1.850,00 zł 
            435/3        o powierzchni 0,0082 ha za cenę 3.000,00 zł 
                                                   Razem:     11 150.00 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-  W wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniach 28 i 
29 czerwca 2011 r. na sprzedaż 9 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, położonych w Praszce przy ul. Nałkowskiej i Curie-Skłodowskiej, ustalono 
nabywców działek oznaczonych na arkuszu mapy 22 nr: 
               
      345  o pow. 0,0600 ha -  cena wywoławcza    29.100,00 zł - cena osiągnięta  29.460,00 zł 
      354 o pow. 0,0905 ha -  cena wywoławcza     43 900,00 zł - cena osiągnięta  44 440,00 zł 
Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu został doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
Powyższe  działki umowami zawartymi w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie w  dniu 22 lipca 
2011 r. zostały sprzedane osobom wyłonionym w powyższym przetargu. 
Przetarg na pozostałe, niżej wymienione działki był bezskuteczny : 
    341 o pow. 0,0721 ha -  cena wywoławcza    35.000,00 zł  



    342 o pow. 0,0741 ha -  cena wywoławcza    35.900,00 zł  
    344 o pow. 0,0601 ha -  cena wywoławcza    29.150,00 zł  
    346 o pow. 0,0600 ha -  cena wywoławcza    29 100,00 zł  
    348 o pow. 0,0580 ha -  cena wywoławcza    28 100,00 zł  
    351 o pow. 0,1010 ha -  cena wywoławcza    49.000,00 zł  
    353 o pow. 0,0844 ha -  cena wywoławcza    40.900,00 zł  
  
- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ Od połowy miesiąca czerwca przez lipiec i sierpień strażnicy miejscy dwa raz udzielali 
asysty pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi 
czynnościami. Jeden raz Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych – wizje lokalne w miejscu zamieszkania. Dwa raz pracownikowi ochrony 
środowiska w związku z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Jeden raz 
pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu zamieszkania oraz 
jeden raz pracownikowi ewidencji podatku w związku z kontrolą działalności gospodarczej. 
Ponadto wykonano 35 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz 
jedenaście konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie 
korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też cztery wyjazdy służbowe do  
Opola w sprawach Urzędu Miasta. Wykonano też jeden wyjazd służbowy dla potrzeb 
Muzeum w Praszce do Czechowic – Dziedzic w związku z koniecznością dostarczenia 
eksponatów na wystawę. Jeden raz rozwożono też materiały dla Radnych. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 20 służb w tym trzy w 
godzinach nocnych, trzy w godzinach popołudniowych, natomiast pozostałe w godzinach 
dopołudniowych podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 
uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej oraz działania 
prewencyjne związane z wandalizmem oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie 
zachowania w miejscach publicznych min. spożywanie alkoholu. Podczas patroli ba 
targowisku miejskim zwracano też uwagę na przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym. 
Wspólnie z Policją zabezpieczano też dwie uroczystości religijne oraz jedną typu 
rozrywkowego. Wspólnie z Policją zabezpieczano też jedną kolizję drogową oraz 
zabezpieczano objazd w związku z wypadkiem drogowym. 

3/ W omawianym okresie od czerwca do sierpnia w związku z okresem wakacyjnym odbyto 
osiem spotkania z dziećmi uczestnikami półkolonii na temat ich bezpieczeństwa podczas 
wakacji oraz bezpiecznego zachowania nad wodą. W trakcie spotkań prezentowano filmy 
min. Bezpieczeństwo dziecka i Płytka wyobraźnia. Temu tematowi było też poświęcone w 
lipcu posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, w którym uczestniczył komendant 
Straży Miejskiej. 

4/ W związku z otrzymanymi zgłoszeniami o nieodpowiednim zachowaniu młodzieży przed 
blokami interweniowano w takich sprawach cztery razy. O nieodpowiednim zachowaniu 
dzieci powiadomiono rodziców. Sprawy dotyczyły też poruszania się Qadami po uliczkach 
osiedlowych. Kierowców pouczono, że takie pojazdy powinny być zarejestrowane a kierowcy 
mają obowiązek stosowania się do przepisów obowiązujących w strefie zamieszkania. 

5/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 17 razy w tym 10 razy 
w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników, 
usunięcia z części wspólnej posesji zalegającego gruzu, zabezpieczenia prowadzonych prac 
budowlanych,  oraz 6 razy instytucji w podobnych sprawach. Interweniowano też w związku 
ze skargami dotyczącymi os które zrobiły sobie gniazdo na balkonie w tej sprawie 



powiadomiono PSP z Olesna oraz zarządcę posesji czyli Spółdzielnię Mieszkaniową.  
Interweniowano też w TP SA w związku ze stwierdzeniem uszkodzonych studzienek 
telekomunikacyjnych na terenie miasta – 3 przypadki. Interweniowano też w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w związku z koniecznością naprawienia powstałych wyrw na poboczach i 
podmyciem drogi w miejscowości Kik. W zarządzie Dróg Krajowych interweniowano w 
związku z zasypaniem placu targowego ziemią i tłuczniem wybieranym podczas 
prowadzonych prac na drodze krajowej. Te nieprawidłowości zostały po interwencjach 
natychmiast usunięte. 

6/ Przyjęto 10 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie nie przestrzegania 
przepisów o trzymaniu zwierząt w tym jedna sprawa dotyczyła pogryzienia przez psa oraz 
przetrzymywania psa na balkonie. W tej sprawie wspólnie z lekarzem weterynarii dokonano 
oględzin psa. W wyniku podjętych czynności właściciel zrzekł się psa, który został zabrany 
przez nowego właściciela. Używaniem nieodpowiednich wag podczas sprzedaży towarów, 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Uszkodzonego chodnika przy drodze 
krajowej. Ustawienie w sposób niezgodny z przepisami reklamy na parkingu przy cmentarzu. 
Zasłanianiem przez wywieszone flagi znaków drogowych, niezabezpieczonej w odpowiedni 
sposób studni publicznej w Wierzbiu, zasypania gruzem trawnika podczas prowadzonych 
prac bez zgody właściciela oraz plakatowania ogłoszeń na płocie bez zgody właściciela.  
7/ Podczas czynności służbowych siedem razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem 
jazdy znaki na ulicach miasta, przeprowadzono też kontrolę prawidłowości wnoszenia opłat 
na płatnym parkingu w centrum miasta. Podczas kontroli udzielono 142 upomnienia. Od 
miesiąca sierpnia wystosowywano wezwania do wnoszenia dodatkowych opłat za brak kart 
postojowych – łącznie do dnia dzisiejszego wystosowano 113 wezwań. Rozliczenie zostało 
przekazane do kasy Urzędu. 
8/ W miesiącu czerwcu przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące 
podatku rolnego. 
9/ Zgodnie z Ustawą o Strażach Miejskich udzielono pomocy prawnej Straży Miejskiej z 
Opola i w Praszce przesłuchano świadka wykroczenia drogowego. 
 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
i Pełnomocnika Burmistrza :  
 
1/ W omawianym okresie odbyły się trzy  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 
rozpatrzono 9 spraw indywidualnych, z których trzy zostały  skierowane do Sadu 
Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu, cztery sprawy zostały skierowane do zbadania przez biegłych celem 
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jedna sprawa została zawieszona w 
związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego 
Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też szesnaście wniosków o wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wnioski dotyczące wznowienia zezwolenia w 
związku z wygasaniem już posiadanego oraz w związku z organizowanymi zabawami przez 
OSP.  
Ponadto odbyły się trzy nieplanowane posiedzenie komisji podczas, którego zaopiniowano 
cztery wnioski o wydanie zezwoleń w związku z organizacją imprez plenerowych. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się 10 osób. Wszystkie zainteresowane osoby szukały pomocy w 
związku z problemem alkoholowym występującym w rodzinie oraz własnym. W/w pouczono 
o toku postępowania w takich sprawach. W dwu przypadkach zainteresowanych 
skontaktowano z przychodnią uzależnień z Olesna, gdzie mogą natychmiast podjąć leczenie 



odwykowe. W jednym przypadku sprawa dotyczyła osoby, która miała orzeczone przez Sąd 
postanowienie o leczeniu odwykowym i wyznaczony termin zgłoszenia się do zakładu ale w 
między czasie  została zatrzymana w celu odbycia kary pozbawienia wolności za nie 
odpracowane nawiązki sądowe. W czterech przypadkach zostały pobrane wnioski o 
skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, te wnioski były 
rozpatrywane na lipcowym i sierpniowym posiedzeniu komisji. Jedna sprawa miała bardziej 
podtekst psychiatryczny powiązany z alkoholowy a ponadto ta osoba ma przydzielonego 
przez Sąd Pełnomocnika Prawnego. W zawiązku z koniecznością zasięgnięcia opinii o toku 
postępowania w takich sprawach będzie ona rozpatrywana na wrześniowym posiedzeniu 
komisji. 
3/ W dniu 22 czerwca 2011 roku zakończono pierwszą część realizacji zadania „powszechnej 
nauki pływania’ realizowanej w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych. 
Zajęcia te były realizowane też w mniejszej skali podczas wakacji. Opiekę nad zajęciami 
objęła Świetlica terapeutyczna. Dobiegła też końca wiosenna edycja kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł. Wszystkie dostarczone przez szkoły materiały konkursowe zostały przesłane 
do organizatora kampanii. 
4/ W okresie wakacyjnym z funduszu profilaktyki zasilono konta organizatorów letniego 
wypoczynku min. Świetlicę Wiejską w Strojcu oraz Klub Osiedlowy SM, którym częściowo 
sfinansowano bilety wstępu do kina oraz częściowo pokryto koszty transportu 
organizowanych wycieczek. 
6/ W dniu 28 czerwca 2011 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Praszka a 
Starostwem Oleskim w sprawie dofinansowania zadania z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych organizowanych przez szkoły 
ponadgimnazjalne na naszym terenie. Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Opolskiego. 
7/ W dniu 13 lipca 2011 roku członkowie stowarzyszenia Nepsis oraz Świetlica 
Terapeutyczna w Praszce zorganizowały całodzienny happening promujący „Bezpieczne 
Wakacje – Wakacje bez ryzyka”. Odwiedzano sklepy sprzedające napoje alkoholowe oraz 
przychodnie zdrowia, które włączyły się do tych działań. Podsumowanie wakacyjnej akcji 
nastąpi w dniu  31 sierpnia na wielkim festynie rodzinnym. 
8/ Zostały rozliczone wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki za I półrocze 
2011 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.  
9/ W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjno – 
pielęgnacyjnych w okresie od 16 sierpnia do 22 sierpnia nieczynny był klub abstynenta i 
Świetlica Terapeutyczna w Praszce. 
10/ W dniu 15 czerwca 2011 roku Klub Abstynenta z okazji rocznicy powstania Grupy AA 
zorganizował uroczysty Mityng połączony z mszą świętą w kościele parafialnym WNMP w 
Praszce. W mityngu uczestniczyli też przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów i grup z 
województw opolskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. 
11/ W dniach 30 – 31 lipca przedstawiciele miejscowych stowarzyszeń abstynenckich 
uczestniczyli w licheńskich spotkaniach trzeźwościowych. Z funduszu profilaktyki zostały 
częściowo pokryte koszty transportu.  
 
- w zakresie handlu i usług: 
   
  Wpisano do ewidencji działalności gospodarczej 17 podmiotów, 
  Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 45 podmiotów, 
  Dokonano 85 zmian w wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, 
  Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – przedłużenie . 
   



- Inne informacje: 
 
-  sprawa ORLIKA- pismo Zarządu Województwa Opolskiego / w  złączeniu/ 


