
OR.I. 0057.7.2011        Praszka, dnia 2011-09-28 
 

Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

        Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  31 sierpnia  2011 r. do 28 września 2011 r. 
 W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  

 
Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany  do układu wykonawczego budżetu  
na 2011 rok  do uchwały nr  82/X/2011  Rady Miejskiej z dnia 30.08.2011 r.  
Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku  
z otrzymaniem dotacji: 
 - na organizację dożynek wojewódzkich – 30.000 zł 
- na przeprowadzenie  wyborów do sejmu i senatu  -13.912 zł 
- zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2010r. -  47.519,93 zł 
- na wypłatę wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli – 132 zł 
oraz zmniejszenia dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia 
rodzinne w  kwocie -  5.100 zł 
 
Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.08.2011r.: 
 
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 
początku roku do dnia 31.08.2011 r.  
Na plan dochodów w kwocie 34.372.420,86 zł wykonanie wynosi  18.780.530,04 zł tj. 54,6 % 
w stosunku do planu 
 
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 
początku roku do dnia 31.08.2011 r.  
Na plan wydatków w kwocie 39.616.461,31 zł wykonanie wynosi 21.634.800,00 zł tj. 54,6 % 
w stosunku do planu 
 
Wystosowane zostały pisma do kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników 
merytorycznych o przygotowanie projektów planów finansowych budżetu na 2012 rok. 
Termin składania propozycji planu wydatków zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad 
projektem budżetu upływa z dniem 30 września. 
 
-  w zakresie oświaty: 
 
   Informacja  w pkt 16 porządku obrad sesji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Trwają prace budowlano-remontowe ulicy Ożarowskiej w Kowalach oraz roboty 
kanalizacyjne w Rozterku. Ta droga inwestycja w br. ze względów oszczędnościowych 
będzie ograniczana. Prace  będą kontynuowane w I półroczu 2012 roku. 

2. Dokonano wykaszania poboczy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych o łącznej 
długości 20 km. 

3. Dokonano odtworzenia i konserwacji rowu przydrożnego wraz z przepustami na odcinku 
ok. 400 m w miejscowości Kuźniczka. 

4. Utwardzono tłuczniem kamiennym nawierzchnię parkingu (placu) przed halą sportową 
oraz drogę dojazdową do stadionu w ramach przygotowań do dożynek wojewódzkich.  
 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:       
   
    Realizowane były sprawy bieżące. 
 
- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ W omawianym okresie  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami. Dwa raz pracownikowi 
ochrony środowiska w związku z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Cztery razy 
pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu zamieszkania. 
Ponadto wykonano 15 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz pięć 
konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji 
do instytucji powiatowych. Wykonano też jeden wyjazd służbowy do  Warszawy w sprawach 
Urzędu Miasta. Jeden raz rozwożono też materiały dla Radnych oraz jeden wyjazd służbowy 
związany z Dożynkami Wojewódzkimi. 

2/ W końcu sierpnia i miesiącu wrześniu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 8 służb 
w tym jedną w godzinach nocnych, dwie 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 – nałożono jeden mandat 
karny. Podczas patroli ba targowisku miejskim zwracano też uwagę na przeciwdziałanie 
kradzieżom kieszonkowym. Wspólnie z Policją zabezpieczano jedną uroczystość religijną,  
jedną typu rozrywkowego, jedną szkolną – zabezpieczenie przejścia uczestników oraz 
uczestniczono w działaniach związanych z zabezpieczeniem Dożynek Wojewódzkich. 
Wspólnie z Policją zabezpieczano też jedną kolizję drogową oraz patrolowano centrum miasta 
w związku ze zmianami w organizacji ruchu spowodowanymi przebudową drogi krajowej Nr 
42 i 45. W stosunku do kierowców nie przestrzegających zakazu zatrzymywania Na Placu 
Grunwaldzkim interweniowano 45 razy. 

3/ W omawianym okresie dokonano przeglądu dróg oraz dojść do szkół w związku z 
rozpoczęciem roku szkolnego. Zaobserwowane uwagi dotyczyły tylko ulicy Piłsudskiego, 
która jest przebudowywana. W związku z takim stanem od dnia 1 września do 16 września 
patrolowano tą okolicę w godzinach rannych i południowych ze zwróceniem uwagi na dzieci 
idące i wracające z PSP Nr 2.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 23 razy w tym 14 razy 
w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników, 



usunięcia z części wspólnej posesji zalegającego gruzu, zabezpieczenia prowadzonych prac 
budowlanych oraz w związku z Dożynkami uporządkowania chodnika przy ulicy 
Senatorskiej,  oraz 9 razy instytucji w podobnych sprawach w tym min. uporządkowania 
terenu przy gorzelni w Strojcu, zabezpieczenia placu przy ul. Piłsudskiego, oczyszczenia 
placu targowego – w tej sprawie cztery razy interweniowano u wykonawcy remontu drogi 
firmy Drog – Bud w związku z pozostawieniem na placu targowym odpadów asfaltu i 
tłucznia. Interweniowano też w TP SA w związku ze stwierdzeniem uszkodzonych studzienek 
telekomunikacyjnych na terenie miasta – 2 przypadki. Interweniowano też w Zarządzie Dróg 
Krajowych w Opolu w związku z koniecznością posprzątania ulic, którymi miał przechodzić 
korowód dożynkowy. 

6/ Przyjęto 11 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie nieporządków na terenie 
posesji wspólnej, zachwaszczenia pola przy gorzelni w Strojcu, tarasowania bramy 
wjazdowej do posesji, składowania gruzu na posesji sąsiada bez jego wiedzy – dwa przypadki 
w tym jeden bezzasadny, przyorania pasa drogowego ul. Kiczmachów w Kowalach, 
uszkodzenia drogi w Ganie (naprawiono), zabrania pozostawionego auta z terenu parkingu 
przy posesji prywatnej. Przyjęto też trzy sprawy związane z bezpańskimi psami. Jedna 
okazała się bezzasadna, w jednym przypadku ustalono właściciela i zobowiązano do 
przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt natomiast w jednym przypadku ze względu na 
chorobę pies został uśpiony przez lekarza weterynarii.  
7/ Podczas czynności służbowych pięć razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 
znaki na ulicach miasta, które w miesiącu wrześniu było utrudnione w związku ze zmianami 
w organizacji ruchu - do dnia dzisiejszego wystosowano 24 wezwania. Rozliczenie z 
wystawionych wezwań nastąpi na koniec września. 
8/ Zgodnie z Ustawą o Strażach Miejskich udzielono pomocy prawnej Straży Miejskiej z 
Opola i w Praszce przesłuchano świadka wykroczenia drogowego popełnionego w Opolu. 
9/ We wrześniu strażnicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd 
Wojewódzki w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej a komendant w 
spotkaniu ewaluacyjnym zorganizowanym przez Opolskie Kuratorium Oświaty. 
 
-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
i Pełnomocnika Burmistrza :  
 
1/ W omawianym okresie odbyło się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 
rozpatrzono 4 sprawy indywidualne, z których dwie sprawy zostały skierowane do zbadania 
przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dwie sprawy 
zostały zawieszone w związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego 
Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też dwa wnioski o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wnioski dotyczące wznowienia zezwolenia w 
związku z wygasaniem już posiadanego.  
Ponadto odbyły się jedno nieplanowane posiedzenie komisji podczas, którego zaopiniowano 
jeden wniosek o wydanie zezwoleń w związku z organizacją imprezy plenerowej – Dożynki 
Wojewódzkie. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiły się 4 osoby. 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 dwu przypadkach zostały pobrane wnioski o skierowanie na badania w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu, te wnioski były rozpatrywane na wrześniowym 
posiedzeniu komisji.  



3/ W dniu 31 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie NEPSIS, OPS oraz MGOKiS zorganizowały 
wspólny festyn rodzinny na zakończenie wakacji połączony z akcją promocyjną zdrowego 
stylu życia. Festyn cieszył się ogromną popularnością ze względu na atrakcje, które czekały 
na jego uczestników. 
4/ Od dnia 1 września 2011 roku po okresowej przerwie wznowiła zajęcia Świetlica 
Terapeutyczna, do której po wakacjach zgłosiło się 8 nowych podopiecznych. 
5/ Od dnia 12 września po wakacyjnej przerwie wznowiono zajęcia z powszechnej nauki 
pływania w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. W 
zajęciach uczestniczą uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych prowadzących klasy IV 
– VI oraz gimnazjum. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawuje 15 opiekunów i dwu 
instruktorów nauki pływania. Łącznie w zajęciach uczestniczy 350 uczniów. 
6/ Został opracowany projekt wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki na 
2012 rok, który został przekazany Skarbnikowi Gminy. Z propozycją wydatków na realizację 
programu Gminna Komisja ds. RPA zostanie zapoznana na posiedzeniu komisji w dniu 13 
października 2011 roku. 
 
- w zakresie handlu i usług: 
   
  Wpisano do ewidencji działalności gospodarczej 10 podmiotów, 
  Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 8 podmiotów, 
  Dokonano 32 zmiany w wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, 
  Wydano 2 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – przedłużenie . 
  W miesiącu wrześniu pobrana została III rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
  alkoholowych. 
 
- Inne informacje: 
 
-  W dniu 11 września 2011 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Praszce. Jeszcze raz 
    dziękuję wszystkim uczestnikom i organizatorom tej uroczystości. 
-  w dniu 17 września br. odbyły się również dożynki sołeckie w Rozterku. 
-  w dniu 17 września br. w Muzeum w Praszce odbyło się ogólnokrajowe spotkanie  
    numizmatyków. 
-  Pani Ewa Śliwi ńska odchodzi na emeryturę z dniem 30.09.2011 r., w związku z tym ogłoszono  
    i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko ds. księgowości i wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim .  
-  w dniu 24.09.2011 r. odbyły się powiatowe zawody pożarnicze OSP. Z naszej gminy startowało  
    5 jednostek. Zwycięzcami zawodów została jednostka OSP z Kowali/ trzeci raz z rzędu/, drugie  
    miejsce zdobyła jednostka OSP z gminy Radłów, a trzecie miejsce jednostka OSP z Brzezin. 
-  w dniu 18.09. 2011 r. odbyła się cykliczna już impreza plenerowa w Rosochach pn. „ G-tka  
    w lesie”. 
 
 
 
 
 


