
OR.I. 0057.3.2013        Praszka, dnia 2013-04-24 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  14 marca 2013 r. do 24 kwietnia 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  

 

W dniu 18.04.2013r. zostały sporządzone i przekazane drogą elektroniczną do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu następujące sprawozdania: 

 

Rb 27S –kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 31.03.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.569.050 zł wykonanie wynosi 9.209.347,49  zł tj. 

26,6 % w stosunku do planu 

 

Rb 28S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 31.03.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.713.759 zł wykonanie wynosi 6.749.786,22 zł tj. 

18,9% w stosunku do planu 

 

     Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku  

     do dnia  31.03.2013 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   9.209.365,59 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota            6.724.467,54 zł 

     Wykonane przychody   to kwota         1.737.880,47 zł 

     Wykonane rozchody to kwota               463.500,00 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec września wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  1.891.960,74 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

 Na koniec  marca gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie  

 5.339.108,45 zł    

 

Z udzielonych poręczeń pożyczek dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków występują 

niewymagalne zobowiązania  w kwocie 392.555,38 zł. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1.    1 marca ruszyły zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ze  

        środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  

       Gmina Praszka na ten cel otrzymała 30.000,00 zł.  

2.   11 kwietnia zarządzeniem nr Or.0151.23.2013 Burmistrza Praszki ogłoszono konkurs na  

       stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w  

       Praszce – konkurs odbędzie się 6 maja o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego  



       w Praszce 

3.  22 kwietnia zarządzeniem nr Or.0151.28.2013 powołano komisję konkursową do  

      przeprowadzenia w/w konkursu – przedstawicielem Rady Miejskiej jest Pan Zbigniew  

      Pieniek. 

4.    Opracowane zostały projekty organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 

       2013/2014.. 

5.   Opracowano audyty energetyczne Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce, PSP nr 2 w 

      Praszce, PSP w Przedmościu, PSP w Kowalach, budynku szkolnego w Ganie oraz basenu  

       potrzebne do przeprowadzenia termomodernizacji z funduszu norweskiego. 

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

1. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana. 

2. Trwają prace przy II etapie przebudowy szkoły w Ganie na Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Trwają prace murarskie związane z dobudową klatki schodowej. 

3. Trwają prace przy budowie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Praszce.  

4. Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych Przedmość – Aleksandrów. Obecnie  

budowany jest chodnik w miejscowości Aleksandrów. 

5. Rozstrzygnięto przetarg na Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowo – 

wypoczynkowego w Strojcu. Wybrano ofertę Firmy Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. 

z o.o. z Praszki. Cena oferty: 499.488,13 zł. 

6. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku na 

terenie gminy Praszka. Przetarg wygrała firma Remondis Sp. z o.o. z Opola za cenę: 

215.739,40 zł na jednego roku. 

7. Trwają prace przy przebudowie ul. Małachowskiego w Praszce. 

 

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty budowlane nie były 

kontynuowane w m-cu marcu, stąd opóźnienie na takich obiektach jak: ORLIK, ul. 

Małachowskiego i  Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 330/XXXVIII/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. 

sprzedany został aktem notarialnym Rep. A nr 2151/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. lokal 

mieszkalny nr 4 w budynku położonym w Praszce przy ul. H. Sienkiewicza 5 o pow. 47,00 

m2 wraz piwnicą o pow. użytkowej 8,5 m2 i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych 

budynku i w działce oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka nr 410/1 o pow. 0,0412 

ha. Sprzedaż nastąpiła na rzecz najemcy tego lokalu mieszkalnego. Wartość nieruchomości 

wynosiła 91 560,00 zł , a po udzieleniu 35 % bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

 w Praszce , nabywca zobowiązany jest uiścić na rzecz Gminy Praszka kwotę 59 514,00 zł. 

Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłacił na rzecz Gminy kwotę 29 634,00 zł, a 

pozostała do zapłaty kwota 29 880,00 zł została rozłożona na 36 równych miesięcznych rat, 

oprocentowanych zgodnie z zasadami sprzedaży ustalonymi we wcześniejszej uchwale Rady 

Miejskiej w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanych przez NBP.    

 

 

W  wyniku  trzeciego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  zorganizowanego  w  dniu 12 

kwietnia 2013 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka 

jako działki  nr  34/5  o  pow.  0,0141 ha  i  37/2 o pow. 0,0259 ha zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym położonym w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego nr 29 został ustalony nabywca tej 



nieruchomości  ,  który  zaoferował  cenę wynoszącą  151 500,00 zł   -  cena wywoławcza 

wynosiła 150 000,00 zł. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 
1/ W miesiącu marcu i kwietniu  strażnicy miejscy jeden razy udzielali asysty pracownikom OPS w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, jeden raz pracownikowi ewidencji 

ludności w związku z wywiadem w miejscu zamieszkania oraz   dwadzieścia raz pracownikowi 

ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Ponadto wykonano 37 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz osiem  

konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji do 

instytucji powiatowych. Przez  dwa dni rozwożono po terenie gminy nakazy płatnicze podatku 

rolnego. Wykonano też  trzy inne wyjazdy dla potrzeb Urzędu Miasta. W omawianym okresie przez 

pięć dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. 

2/ W miesiącu marcu i kwietniu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 7 służb w tym jedną w 

godzinach nocnych, jedną w 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 a w 

okresie dużych mrozów zwracano uwagę na miejsca gdzie mogą przebywać osoby samotne celem 

zapobiegania ich zamarznięciu. W okresie przedświątecznym podczas patroli na targowisku miejskim 

zwracano uwagę na kupujących celem pouczania ich jak zabezpieczać portmonetki przed 

ewentualnymi kradzieżami kieszonkowymi. Na ulicy Słowackiego przeprowadzono czynności mające 

na celu udrożnienia przepustowości drogi w związku z jej zablokowaniem. Zatrzymano i przekazano 

Policji nietrzeźwego mieszkańca gminy Panki. W miesiącu kwietniu w związku z topnieniem śniegu 

zwracano uwagę na stan wód w rzekach. W miesiącu kwietniu uczestniczono w Konkursie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kwietniu odbyto też robocze spotkanie, na którym omówiono 

wyniki wspólnych działań za I kwartał 2013 roku. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości oraz zimowego utrzymania chodników i dróg 

interweniowano 29 razy w tym 12 razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do 

oczyszczenia chodników ze śniegu i lodu oraz usunięcia nawisów śnieżnych z dachu a w późniejszym 

okresie w sprawie uporządkowania terenu działki lub chodnika po okresie zimowym. W podobnych 

sprawach interweniowano 17 razy w stosunku do instytucja. W związku z dużymi opadami śniegu 

zwracano uwagę na dachy w miejscach gdzie stwierdzono zagrożenie interweniowano u właścicieli i 

zobowiązywano do oczyszczenia dachów ze śniegu. W jednym przypadku w związku z nieobecnością 

właściciela zagrożone miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegawczą. Interweniowano też w stosunku do 

GOSKOM w sprawie usunięcia zwałów śnieżnych pozostawionych na skrzyżowaniu i na miejscach 

handlowych na targowisku oraz śliską ulicą Listopadową.  W stosunku do ZDKiA interweniowano w 

sprawie odśnieżenia mostów na Prośnie i Wyderce. W ZDP interweniowano w sprawie usunięcia 

pozbieranych odpadów na ulicy Fabrycznej i Pilawy. W związku z kontrolą NIK przeprowadzaną w 

PZD przekazano pisemne informacje na temat spraw zgłaszanych przez straż miejską do PZD. 

4/ W omawianym okresie przyjęto 16 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

gromadzenia się młodzieży za garażami przy ulicy Skłodowskiej, wypalania odpadów w piecach, w 

sprawie parkowania pojazdów przy budynkach na ulicy Styczniowej bezpośrednio na chodniku, 

śniegu na dachach, połamanych płotów w Kowalach oraz uszkodzonych w Praszce, zablokowanej 

ulicy Słowackiego, dwa razy w sprawie padłych  saren, spustu wody z rynien na tereny sąsiada, 

wylewanie szamba w sposób niezgodny z przepisami, nie przestrzegania przepisów  o trzymaniu 

zwierząt, przyorania drogi dojazdowej do pól, powyrywanych drzewek oraz zwalania gruzu na działce 

bezpośrednio przy drodze. 

5/ Podczas czynności służbowych trzy razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na 

ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 4 w stosunku do kierowców nie 

posiadających kart postojowych. Interweniowano też w związku z paleniem tytoniu na przystankach 

PKS oraz nie przestrzeganiem przepisów o trzymaniu zwierząt.   



6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 6 razy w tym jeden raz w stosunku 

do osoby nietrzeźwej i dwa raz w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o zachowaniu w miejscach 

publicznych. Trzy razy legitymowano uczniów, którzy przebywali na placu zabaw. W tej sprawie 

zostały zawiadomione szkoły. 

7/ W miesiącu marcu w Parafii Świętej Rodziny zabezpieczano dwie uroczystości religijne. Jedna to 

Droga Krzyżowa po osiedlu a druga to uroczystości Niedzieli Palmowej.  

8/ W miesięcy kwietniu w ramach corocznego dnia przedsiębiorczości przyjęto uczennicę ZSP Nr 1 w 

Praszce, która zapoznała się z zasadami pracy i funkcjonowania Straży Miejskiej. 

9/ W związku ze zgłoszeniem otrzymanym z miejscowości Przedmość o dwu wałęsających się psach, 

które atakują psy w gospodarstwach dwa razy patrolowano w/w miejsce jednak psów nie zauważono. 

W tej sprawie przeprowadzono też rozmowę z Sołtysem wsi, który twierdzi, że psy pojawiają się 

nocami, ale trudno wskazać jednoznacznie miejsce bo raz są w jednym a innym razem w drugim 

miejscu. 

10/ W miesiącu kwietniu dokonano przeglądu serwisowego samochodu służbowego straży miejskiej 

oraz wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy w związku z brakiem miejsca na dokonywanie 

wpisów przeglądu technicznego.  

 

-   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 dwie sprawy została skierowane do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa została skierowane 

do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. 

W trzech przypadkach zainteresowane osoby postanowiły podjąć dobrowolnie leczenie 

odwykowe. W jednej sprawie postępowanie zostało zawieszone w związku z zagranicznym 

wyjazdem osób zainteresowanych w sprawie. W jednym przypadku wniosek został oddalony 

z przyczyny nie stawiania się na dwa kolejne posiedzenia osoby zainteresowanej oraz 

wnioskodawcy bez podania przyczyn nieobecności pomimo dwukrotnego zawiadomienia. 

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

sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem ważności posiadanego 

zezwolenia (3 wnioski), oraz w związku z organizacją zabawy..  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 14 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

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

problem alkoholowy.  Po takich spotkaniach i rozmowach cztery osoby pobrało wnioski o 

skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jeden z tych  wniosków był 

już rozpatrywany na marcowym posiedzeniu komisji natomiast trzy pozostałe były 

rozpatrywane na kwietniowym posiedzeniu komisji. Ponadto zgłaszający się mieli pytania o 

tok postępowania w danej sprawie. Jeśli wniosek był już skierowany do Sądu tu informowano 

aby dalej w tej sprawie  kontaktować się wyznaczonym Kuratorem. Komisja i Pełnomocnik 

udzielali też porad co można zrobić samemu w przypadku występowania problemu 

alkoholowego jeśli zainteresowana osoba deklaruje podjęcie leczenia. 

3/  Na marcowym posiedzeniu komisja zaopiniowała wnioski Klubu Abstynenta i 

Stowarzyszenia „Nasza Szansa” w sprawie dofinansowania wyjazdów przedstawicieli naszej 

gminy na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2013 w Małym Cichym w dniach 

29 kwietnia do 4 maja. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Praszki o przyznanie 

dofinansowania w kwocie 120 złotych dla osoby dorosłej i 100 złotych dla dziecka. Takie 

kwoty dotyczą wszystkich chętnych deklarujących wyjazd na zlot.  

4/ W dniu 21 marca 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce 

zainaugurowano na terenie naszej gminy rozpoczęcie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . 



Do tegorocznej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum i 

Świetlica terapeutyczna w Praszce. Łącznie 788 uczestników. Materiały niezbędne do 

przeprowadzenia kampanii dotarły do szkół w dniu 25 marca. W celu uatrakcyjnienia 

tegorocznej kampanii Gminna Komisja ds. RPA wspólnie z MGOKiS, Muzeum oraz 

Biblioteką ogłosili konkurs fotograficzny pod nazwą „Moje drzewo genealogiczne”, który jest 

adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 

6/ W związku ze Światowym Dniem Trzeźwości Stowarzyszenie „Nasza Szansa” wspólnie z 

Komisariatem Policji w Praszce zorganizowali dzień „Bezpiecznego Kierowcy”. Wszystkim 

zatrzymanym kierowcom po sprawdzeniu stanu trzeźwości wręczano pamiątkowe breloczki – 

Prowadzę jestem trzeźwy” 

7/ W dniu 28 marca 2013 roku w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce odbyło się pożegnanie 

odchodzącej do innej pracy dotychczasowej wieloletniej instruktorki świetlicy. Na jej miejsce 

Stowarzyszenie „NEPSIS” zatrudniło już nowego instruktora.  

8/ Zostały sporządzone coroczne obszerne sprawozdania z przebiegu realizacji gminnego 

programu profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i spraw 

narkomanii. Sprawozdania te są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 

do Ministerstwa Zdrowia. 

9/ W dniu 18 kwietnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Przychodnia Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia w Oleśnie w sprawie zwiększenia pomocy terapeutycznej 

dla osób z problemem alkoholowym, które nie są finansowane przez NFZ. Podobne 

porozumienia podpisują wszystkie gminy z powiatu oleskiego.  

 

 

Inne informacje: 

 

 


