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Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  22 czerwca 2012 r. do 24 września 2012 r. 
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 
Zarządzeniem Burmistrza z 27.07.2012r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 
kwotę 837.009 zł  w związku z otrzymaniem dotacji celowej na utworzenie środowiskowego 
domu samopomocy w Ganie.   
Zarządzeniem Burmistrza z dnia 22.08.2012r.  dokonano zmian w układzie wykonawczym 
budżetu do uchwały Nr 176/XX/2012  z dnia  22 sierpnia 2012r.  

 
Zostały sporządzone następujące sprawozdania: 
 

Rb 27S –miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.08.2012 r.  
Na plan dochodów w kwocie 36.512.897,64 zł wykonanie wynosi 19.963.184,13 zł  
tj. 54,7% w stosunku do planu. 
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.08.2012 r.  
Na plan wydatków w kwocie 36.142.595,64 zł wykonanie wynosi 20.229.015,32 zł  
tj. 56,0% w stosunku do planu. 

 
Przekazano sołtysom w ustawowym terminie do 31.07.2012r. informacje o wysokości 
funduszu sołeckiego na 2013rok. Łączna kwota funduszu na 2013r. wynosi 180.470 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.  
Zostały podpisane umowy o kredyty z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie na następujące 
zadania inwestycyjne: 
„Przebudowa drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna – Aleksandrów – Kozieł – 
Przedmość – II etap” w kwocie 1.614.000 zł 
„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Gańskiej w Prasze” w kwocie 354.000 zł 
„Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012” w kwocie 1.000.000 zł 
 Oprocentowanie kredytu to stopa redyskonta weksli plus marża 0,99%. Na dzień zawarcia 
umowy  oprocentowanie wynosi 5,99%. 

 
-   w zakresie oświaty: 
 

1. W dniu 03.08.2012 r. odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół w Gminie Praszka, 
usługę dalej będzie świadczył PKS w Lublińcu, umowa została zawarta w dniu 
07.08.2012 r. na okres od 01.09.2012 do 30.06.2014 r. 

2. W związku z likwidacją dwóch szkół podstawowych wypłacone zostały wszystkie 
należne świadczenia , tzn. 23.08.2012 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
na kwotę 6.934,25 zł, 31.08.2012 r. dla 6 nauczycieli wypłacono odprawy z tytułu 



zwolnienia - 102.480,00 zł, odprawy emerytalne - 73.105.74 zł, wypłacono także 
„Trzynastki” dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie 
31.051,10 zł. 

3. Przygotowane i zatwierdzone zostały aneksy do projektów organizacyjnych na nowy 
rok szkolny. 

4. W placówkach oświatowych przeprowadzone zostały drobne remonty, 
przygotowujące do nowego roku szkolnego. 

5. 20. i 21.08.2012 r. odbyły się komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego 
na nauczyciela mianowanego dla 6 nauczycieli. 

6. Od 3.09.2012 r. nastąpiła podwyżka płac dla nauczycieli o 3,8 % 
7. Od 1.września obowiązuje podwyżka 50 zł na etat dla pracowników administracji 

i obsługi, którzy mają 20-letni staż pracy i nie osiągali powyżej minimalnego 
wynagrodzenia. 

8. Dyrektorzy szkół wnioskowali o przyznanie dla uczniów wyprawki szkolnej w kwocie 
16.461.00 zł. dla 83 uczniów (w tym dla 2 szkół ponadgimnazjalnych i szkoły 
w Wierzbiu). 

9. 15.09.2012 r. minął termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok 
2012/2013, łącznie złożonych zostało 59 wniosków. 

 
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 
1. Zakończono prace budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

chodnika w Praszce ul. Szosa Gańska i miejscowości Rozterk. Koszt budowy 
kanalizacji sanitarnej: 2.341.699,91 zł (dofinansowanie RPO 29% kosztów budowy). 

2. Zakończono budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w 
Praszce. Koszt budowy wyniósł 581.703,72 zł. 

3. Trwają prace przy  przebudowie dróg gminnych Przedmość – Aleksandrów – Kowale. 
Dobiegają końca prace przy przebudowie odcinka drogi Przedmość – Kozieł oraz 
rozpoczęto prace ziemne na odcinku drogi w Koźle. 

4. Wykonano wykoszenie poboczy dróg gminnych. Prace wykonała firma F.H.U. Badera 
z Dalachowa. 

5. Trwają prace przy budowie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Praszce. 
Dobiegają końca prace ziemne. W tym tygodniu rozpocznie się montaż instalacji 
podgrzewającej boisko. Prace wykonuje firma Yoku z Kluczborka. 

6. Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Przebudowa części hali 
sportowej w Praszce z przeznaczeniem na Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu wraz z budową parkingu” został odrzucony w I etapie oceny merytorycznej 
przez Urząd Marszałkowski w Opolu. 

7. Ogłoszono przetarg na budowę odcinka wodociągu w Tokarach. Termin zakończenia 
zadania: 30.11.2012 r. 

8. Ogłoszono przetarg na przebudowę budynku szkoły w Ganie na Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Termin zakończenia zadania: 30.11.2012 r. 

 
-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 
       
      
 
 
 



 
- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 
1/ W omawianym okresie to jest od czerwca do września   strażnicy miejscy pięć raz udzielali 
asysty pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami 
służbowymi w tym jeden raz w sprawie dotyczącej przewiezienia podopiecznego do szpitala 
w Opolu, trzy  raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu 
zamieszkania oraz sześć razy pracownikowi ochrony środowiska  przy czynnościach 
związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia i ponadto jeden raz w związku ze 
skargą dotyczącą wypuszczania ścieków do rzeki – skarga bezzasadna. Udzielili też asysty 
pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością przeprowadzenia 
kontroli w lokalu mieszkalnym. Ponadto wykonano 36 konwojów wartości pieniężnych dla 
potrzeb Urzędu Miasta oraz jedenaście konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody 
osobiste oraz dostarczenie korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też pięć 
innych  wyjazdów min. do Kluczborka i Opola w sprawach Urzędu Miasta.  
2/ W miesiącu od  czerwca do września strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 17 służb 
w tym pięć 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. Podczas patroli zwracano też uwagę na miejsca gdzie 
gromadzą się osoby policyjnie podejrzane celem zapobiegania kradzieżom oraz ewentualnej 
dewastacji mienia. W okresie wakacyjnym podczas wspólnych patroli zwracano też uwagę na 
te miejsca  gdzie najczęściej gromadzi się młodzież w tym okolice dzikich kąpielisk w lesie 
Kowale oraz nad rzeka Prosną. Odwiedzano też miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i 
młodzieży min Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej, Świetlicę w Strojcu, Świetlicę 
Terapeutyczną oraz MGOKiS gdzie rozmawiano z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas 
wakacji. Wspólnie z Policją uczestniczono też w zabezpieczaniu miejsc gdzie odbywały się 
imprezy okolicznościowe oraz zabezpieczano trasy przemarszu uczestników zgromadzeń min. 
Biesiada Świętojańska, Święto OSP w Przedmościu uroczystości Fatimskie oraz Dożynki 
Gminne.  

3/ W omawianym okresie strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczaniu trzech kolizji 
drogowych, wspólnie ze Strażą Graniczną z Nysy uczestniczono działaniach pod nazwą 
„Obcokrajowiec”. Został nałożony jeden mandat karny. W miesiącu Czerwcu wspólnie z 
lekarzami weterynarii z Olesna przeprowadzono kontrolę targowiska miejskiego – kontrola 
dotyczyła obrotu żywymi zwierzętami. W miesiącu czerwcu w związku z dużymi opadami 
deszczu sprawdzano wodę w rzece Prosna w związku z dużym zanieczyszczeniem powstałym 
w wyniku spływania wód do kanalizacji przy remontowanej drodze DK45. Do komisariatu 
Policji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazano sprawę prawdopodobnie 
zaniedbywanych koni w sąsiedniej gminie. Do Komisariatu Policji przekazano sprawę 
znalezionej rośliny, która wygładem przypominała konopie. Do komisariatu Policji oraz OPS 
przekazano sprawę biwakowania na makowym wzgórzu podejrzanych osób. Przekazano też 
informację o osobach tam wylegitymowanych. W związku z pismem Głównego Inspektora 
Sanitarnego do sklepów prowadzących sprzedaż alkoholi przekazano za pokwitowaniem o 
zakazie wprowadzania do obrotu napojów z Czech powyżej 20% alkoholu. 

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 31 razy w tym 18 razy 
w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników z 
zalęgających tam zanieczyszczeń w tym składowanych materiałów w związku z 
prowadzonymi pracami na posesji oraz przycięcia gałęzi wychodzących na chodnik  i 13  raz 



w stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Sześć razy  interweniowano w sprawach 
nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w związku z pozostawiania psów bez 
opieki. W jednym przypadku nałożono mandat karny a w jednym przypadku pies został 
zabrany do schroniska. W jednym przypadku właściciela psa pouczono gdyż pies uciekł 
podczas spaceru. Interweniowano też w stosunku do właścicieli działek pod garaże przy ul. 
Obr. Pokoju, których zobowiązano do ich uporządkowania. Interweniowano też u Zarządców 
dróg zarówno krajowych jak i powiatowych w sprawie porządków na drogach w związku z 
prowadzonymi pracami. Interweniowano u właścicieli działek przy Gorzelni w Strojcu – w 
tym przypadku powiadomiono też ANR. W sprawach uporządkowania działek 
interweniowano też w Szyszkowie i Przedmościu. 

5/ Przyjęto 20 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: padłej sarny przy 
drodze, blokowania wyjazdu z posesji przez zaparkowany samochód, wywozu obornika na 
pole i mimo dużych upałów nie wykonania orki celem zapobieżenia nieprzyjemnym 
zapachom, w sprawie nieczytelnych oznakowań miejsc dla osób niepełnosprawnych na 
terenach osiedlowych, sprzedaży jagód na chodniku przy targowisku miejskim,  drzew na 
skrzyżowaniach, których opadające konary zasłaniają widoczność,  pojazdów o dużych 
gabarytach, które parkują w mieście na miejscach do tego nie przeznaczonych, pojazdów bez 
tablic rejestracyjnych pozostawionych na parkingach i blokujących miejsca postojowe. Była 
też skarga odnośnie parkowania pojazdów na terenie zielonym bez zgody właściciela. 
Wszystkie złożone skargi były na bieżąco załatwiane a w przypadkach gdzie właściciele 
mieszkają poza terenem Praszki wysyłano pisemne wezwania lub upomnienia. 

6/ Podczas czynności służbowych osiem razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 
znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 62 razy wystawiając 
wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych lub 
zobowiązywano do jej zakupu. Od miesiąca czerwca w związku z otrzymanym wykazem 
przystąpiono do czynności zmierzających do ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie 
wnieśli do kasy opłaty dodatkowej. Czynności te zostały zakończone w miesiącu sierpniu. Jak 
wynika z wykazu w okresie od sierpnia 2011 do czerwca 2012 takich kierowców było 67 na 
ogólną liczbę wystawionych wezwań 400. 
7/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w omawianym okresie interweniowano 
szesnaście razy w tym dwa razy w związku z głośnym zachowaniem w parku, cztery razy w 
związku z zaśmiecaniem parku i dwa raz w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych 
w miejscu publicznym – nałożono mandaty karne. Interweniowano też przed stacją paliw 
BLISKA w związku z głośnym zachowaniem w godzinach nocnych oraz na terenie 
osiedlowym też w związku z głośnym zachowaniem w godzinach nocnych.  
8/ W miesiącu lipcu w związku z dużymi upałami dwa razy wzywano karetkę do osób, które 
zasłabły w miejscach publicznych. W jednym przypadku chora osoba została przewieziona do 
Szpitala w Oleśnie natomiast w drugim została przewieziona do miejsca zamieszkania. 
9/ Przed rozpoczęciem roku szkolnego sprawdzono okolice wszystkich szkół pod względem 
prawidłowego oznakowania przejść dla pieszych oraz innych nieprawidłowości, które mogły 
powstać w okresie wakacyjnym. W tym roku uwag nie odnotowano. Począwszy od 3 
września patrolowano newralgiczne miejsca w okolicach szkół. W tym roku ze względu na 
remont DK 45 na ulicy Warszawskiej uwag nie odnotowano. Na ulicy Piłsudskiego, którą 
wyremontowano w 2011 roku też uwag nie odnotowano. 
 
-   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 dwanaście spraw indywidualnych, z których pięć sprawy została skierowane do 
zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
określenia ewentualnego sposobu leczenia. Do Sadu Rejonowego w Oleśnie skierowano 
cztery sprawy celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu.  Dwie sprawy w związku z deklaracją dobrowolnego podjęcia leczenia 
odwykowego zostało zawieszonych. Oddalono też jeden wniosek w związku z brakiem 
przeciwwskazań do podjęcia leczenia odwykowego. W rozbiciu na miesiące to w lipcu 
rozpatrywano 6 wniosków, w sierpniu 3 i we wrześniu 3. 
Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też dwanaście  wniosków o wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Były to wnioski dotyczące wznowienia zezwolenia w 
związku z wygasaniem posiadanego, w związku ze zmianą właściciela prowadzącego lokal 
oraz w związku z przygotowywanymi imprezami plenerowymi (wnioski jednorazowe). 
Odbyły się też trzy nieplanowane posiedzenie komisji w związku ze złożeniem wniosku na 
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania 
imprez plenerowych. Takich opinii w omawianym okresie od czerwca do września wydano 
sześć. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się 16 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 
problem alkoholowy. Była też skarga na osobę, która mimo postanowienia Sądu nie 
podejmuje leczenia. Zainteresowanego skontaktowano z kuratorem sadowym wyznaczonym 
dla danej osoby na okres leczenia. Zgłaszający się do komisji informowali też o terminie 
podjęcia leczenia odwykowego w zakładach w Parzymiechach i Woskowicach z 
jednoczesnym przekazywaniem informacji o wydłużających się okresach oczekiwania na 
miejsce.  Po takich spotkaniach i rozmowach sześć osób pobrało wnioski o skierowanie na 
badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
3/  W miesiącu czerwcu zakończono w szkołach pierwszy etap realizacji pozalekcyjnych 
zajęć sportowych w szkołach – powszechna nauka pływania. Wynagrodzenia dla opiekunów i 
instruktorów za te zajęcia zostały wypłacone pod koniec miesiąca czerwca. Na okres 
wakacyjny opiekę nad tymi zajęciami objęła Świetlica Terapeutyczna, która utworzyła jedną 
grupę i pilotowała zajęcia przez lipiec i sierpień. Łącznie osiem tygodni. 
4/ W miesiącu lipcu zostały rozliczone wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki 
za I półrocze 2012 roku. Rozliczenie wydatków zostało przekazane Skarbnikowi Gminy. Z 
rozliczeniem zapoznali się też członkowie Gminnej Komisji ds. RPA. 
5/  Dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej uczestniczyły w koloniach profilaktycznych 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie „NEPSIS”. Kolonie trwały od końca czerwca do 10 
lipca w Ośrodku ZHP w Kucobach. Po powrocie z kolonii Świetlica Terapeutyczna oraz 
Członkowie Klubu Abstynenta zorganizowali kampanię pod nazwą „Mówimy Stop 
Uzależnieniom” w ramach kampanii „Bezpieczne wakacje”. Podczas tych działań 
zorganizowano Happening odwiedzając miedzy innymi sklepy sprzedające napoje 
alkoholowe, gdzie zostawiano specjalnie na ten cel przygotowane ulotki oraz listy i 
informacje dla sprzedawców. Finałem tej kampanii był Festyn Rodzinny w dniach 31.08 – 
02.09. 2012 zorganizowany wspólnie z OPS i MGOKiS w Praszce. 
6/ Dobiega końca pierwsza część społecznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której 
brały udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy, publiczne gimnazjum w 
Praszce oraz Świetlica terapeutyczna. Organizator kampanii to jest Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania rozstrzygnął konkursy organizowane w 
ramach kampanii i nagrodził 11 uczestników z naszej gminy. Nagrody już zostały dostarczone 
do Urzędu.  



7/ Przedstawiciele naszej gminy laureaci konkursu „Spotkanie z twórczością nie tylko 
abstynencka, której organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza 
Szansa” w Praszki uczestniczyli w przeglądzie abstynenckiej twórczości artystycznej 
„Zamczysko 2012” w Olsztynie koło Częstochowy.  
8/ Gmina Praszka w miesiącu lipcu przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii zorganizowanej 
przez Związek Pracowników Przemysłu Piwowarskiego ‘Browary Polskie” pod nazwą 
„Pozory mylą dowód nie”, która jest skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. Do 
sklepów w tym celu trafia specjalne ulotki nadesłane przez organizatora kampanii. 
9/ W dniu 17 września po wakacjach ruszyły ponownie  w szkołach zajęcia z powszechnej 
nauki pływania. W programie uczestniczą wszystkie funkcjonujące na terenie gminy szkoły w 
tym Wierzbie. Łącznie 240 uczniów. Zajęcia będą trwały do 30 listopada 2012 roku po dwie 
godziny w tygodniu dla każdej grupy.   
 
- Inne informacje: 
 
-  w dniu 09 września odbyły się gminne dożynki organizowane  w tym roku w Przedmościu. 
Głównym organizatorem była Rada Sołecka przy współpracy z  MGOKiS w Praszce oraz 
Radnego z Przedmościa – P.Trawińskiego. 
W konkursie koron żniwnych I miejsce zajęła Prosna, II – Lachowskie, III- Brzeziny. 
W pierwszym konkursie koron na dożynki wojewódzkie I miejsce zajęły Rosochy i 
reprezentowały naszą gminę na dożynkach wojewódzkich w Gogolinie. 
 
- w dniu 5 sierpnia odbyła się letnia spartakiada sołectw w Strojcu. Organizatorem był 
MGOKiS . Uczestniczyło 8 sołectw . I miejsce zajął Szyszków, II – Lachowskie, III – 
Wierzbie. 
 
- wdniach 23-27 sierpnia przedstawiciele Gminy Praszka i Związku Partnerskiego złożyli 
wizytę w Mutterstadt i uczestniczyli w obchodach 10 lecia  podpisania partnerstwa.  
Uroczystościach wzięła udział orkiestra dęta z Przedmościa. 
 
- w minionym okresie odbyło się również  szereg imprez w sołectwach organizowanych 
samodzielne, bez udziału gminy takich jak: dożynki w Lachowskim, turniej U Jana w 
Rozterku, biegi w Rosochach itp. 


