
OR.I. 0057.4.2013        Praszka, dnia 2013-05-28 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  26 kwietnia 2013 r. do 28 maja 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2013r. dokonano zwiększenia dochodów i 

wydatków o kwotę 141.258,92 zł  z tytułu otrzymania dotacji celowych na zadania  zlecone i 

własne na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych, o kwotę 34.000 zł na 

stypendia socjalne oraz o kwotę 42.723 na świadczenia pielęgnacyjne. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania: 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.04.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.407.031,92 zł wykonanie wynosi 10.992.865,22  zł  

tj. 32,0%^ w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.04.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.264.711,92 zł wykonanie wynosi 9.326.619,12 zł  

tj. 25,7% w stosunku do planu 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki z dnia 9 maja powierzono Pani Renacie Tobiś 

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

Praszce na okres 5 lat szkolnych 

2. 27 maja wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Praszka  na kwotę 

9.187,07 zł. 

3. Zatwierdzono projekty organizacyjne placówek oświatowych. 

 

- 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. 

Zakończono montaż windy. Winda została odebrana przez UDT. 

3. Zakończono prace przy budowie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w 

Praszce. Roboty zostały odebrane. 

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

budowany jest chodnik w miejscowości Aleksandrów. 



5. Zakończono prace przy przebudowie ul. Małachowskiego w Praszce. 

6. Rozstrzygnięto przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenu gminy Praszka. Wybrano firmę Eko – Region Sp. z o.o. za cenę 866.188,80 zł 

na 1 rok. 

     7.   Zakończono budowę boiska ORLIK- dokonano odbioru końcowego z uwagami. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

  Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 
1/ W omawianym okresie   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   cztery razy pracownikowi ochrony 

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

wykonano 15 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz cztery  konwoje 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  dwa 

inne wyjazdy dla potrzeb Urzędu Miasta w tym jeden do Opola z pracownikami Muzeum. Jeden raz 

udzielono pomocy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy w związku z koniecznością objazdu 

terenu gminy. 

2/ W miesiącu kwiecień - maj strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 6 służb w tym dwie 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. W 

okresie poprzedzającym długi weekend podczas patroli na targowisku miejskim zwracano uwagę na 

kupujących celem pouczania ich jak zabezpieczać portmonetki przed ewentualnymi kradzieżami 

kieszonkowymi. Na prośbę Policji przeprowadzono też czynności wyjaśniające związane z 

wysypaniem dużej ilości szkła przy drodze Rosochy – Brzeziny. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 9 razy w tym 5 razy w stosunku 

do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika i terenu przyległego po 

okresie zimowym. W podobnych sprawach interweniowano 5 razy w stosunku do instytucji w tym raz 

w stosunku do ZDP i raz w stosunku do ZDKiA w sprawie uprzątnięcia terenu po zakończeniu 

prowadzonych prac naprawczych na drodze. W ZDKiA interweniowano też w sprawie po 

odwracanych znaków w wyniku prowadzonych prac naprawczych a powodujących zagrożenie w 

ruchu drogowym. W związku z dużymi opadami deszczu na początku miesiąca maja patrolowano 

okolice rzek celem monitorowania stanu wód. 

4/ W omawianym okresie przyjęto 18 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

pozostawienia nieporządków przez firmę prowadzącą konserwacje masztów telekomunikacyjnych  na 

makowym wzgórzu, bezpańskich psów biegających po wsi Przedmości, niezabezpieczeni w 

odpowiedni sposób gruzu zbieranego na ulicy kardynała Wyszyńskiego, zaśmiecania miasta gazetami 

reklamowymi SKOK, zarwanego chodnika przy ulicy Fabrycznej, ustawienia kamieni przy drodze w 

sposób utrudniający wyjazd z posesji, przepełnionych koszy ulicznych, wypalania śmieci na placu 

budowy, dużych wyrw w ulicy Gańskiej, sporu sąsiedzkiego związanego z parkowaniem pojazdów 

dostawczych na ulicy Kołłątaja, powbijania palików w pasie drogowym, plam oleju na drodze, 

pozostawienia psa na balkonie podczas upałów, nieczytelnych znaków na skrzyżowaniu ulic 

Powstańców Śląskich i  Listopadowa, parkowania pojazdów przed sklepami na miejscach dla osób 

niepełnosprawnych uszkodzenia drogi gminnej prowadzącej do pól od strony ulicy Fabrycznej oraz 

nieodpowiedniego zabezpieczenia posesji w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.. Jeśli 

załatwienie którejś ze skarg przekraczało kompetencje była ona przekazywana do właściwych 



instytucji min. do ZDKiA, PZD i Urzędu Miejskiego – Referat Infrastruktury. Z tych zgłoszonych 

skarg po przeprowadzonych czynnościach okazało się, że trzy złożone skargi są bezzasadne.  

5/ Podczas czynności służbowych pięć 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. W związku z nocą muzeów w 

Muzeum w Praszce zabezpieczano wystawę eksponatu przywiezionego na ten dzień do Praszki z 

Muzeum Śląska Opolskiego z Opola. 

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 maju w Parafii Świętej Rodziny zabezpieczano w godzinach popołudniowych 

uroczystości związane z nabożeństwem Fatimskim.  

8/ 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. W związku z tym skontaktowano się telefonicznie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 

Oddział w Opolu i przedstawiono ten problem. Otrzymane informacje co do sposobu postępowania 

przekazano Pani Sołtys. Od tej pory zgłoszeń w temacie psów w Przedmościu nie otrzymano.  

10/ W miesiącu maju Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w Opolu w konferencji szkoleniowej 

zorganizowanej w związku z funkcjami nadzorczymi Wojewody w stosunku do Straży Gminnych - 

Miejskich.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 

1/ W omawianym okresie odbyło się jedno  planowane posiedzenie komisji  podczas, którego  

rozpatrzono cztery sprawy indywidualne, z których jedna sprawa została skierowana do Sądu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Trzy sprawy zostały skierowane do 

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

Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też sześć wniosków o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem ważności posiadanego 

zezwolenia (4 wnioski), oraz w związku z organizacją zabaw i imprez plenerowych (2 

wnioski).  

W omawianym okresie odbyło się też jedno nie planowane posiedzenie komisji podczas, 

którego zaopiniowano dwa wnioski o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych: jeden dla nowego podmiotu gospodarczego i jeden w związku z organizacja 

imprezy. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 5 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 dwie osoby pobrało wnioski o skierowanie 

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

rozpatrywany na majowym posiedzeniu komisji natomiast drugi będzie rozpatrywany na 

czerwcowym 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/ W dniach od 29 kwietnia do 5 maja przedstawiciele Praszkowskich Stowarzyszeń 

Abstynenckich uczestniczyli w ogólnokrajowym Zlocie Rodzin Abstynenckich „TATRY 

2013” w Małym Cichym. Przedstawiciele stowarzyszenia „NEPSIS” byli bardzo aktywni 

podczas wszystkich spotkań i mityngów oraz uczestniczyli w zawodach sportowych, z 

których przywieźli Puchar za II miejsce. Łącznie w zlocie z terenu naszej gminy 

uczestniczyło 24 przedstawicieli.  

4/ Trwa kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Do tegorocznej kampanii przystąpiły 

wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum i Świetlica terapeutyczna w Praszce. Łącznie 

788 uczestników. W szkołach trwają różnego rodzaju konkursy i pogadanki oraz będą 

organizowane festyny i zawody sportowe. 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, gimnazjum oraz szkół Ponadgimnazjalnych. Natomiast w dniu 27 maja 

w ramach kampanii ZTU odbyły się międzygminne zawody pływackie, w których 

uczestniczyli młodzi zawodnicy z Praszki, Olesna i Rudnik. Łącznie ponad 100 zawodników 

z klas I – VI szkół podstawowych.. 

6/ W dniach 13 – 15 maja 2013 roku Pełnomocnik Burmistrza na zaproszenie Prezesa SPiDR 

z Poznania oraz Burmistrza Kazimierza Dolnego uczestniczył w posiedzeniu – konferencji 

Kapituły Trzeźwego Umysłu. 

7/ W dniu 22 maja 2013 roku grupa AA „Irena” odchodziła swoje XV lecie powstania. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez duszpasterza środowisk 

trzeźwościowych a następnie odbył się mityng otwarty AA. 

8/ W dniu 23 maja 2013 roku w Muzeum w Praszce odbył się V Powiatowy Finał Konkursy 

Poezji nie tylko abstynenckiej, którego organizatorem jest Praszkowskie Stowarzyszenie 

Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”. Z okazji V przeglądu został wydany specjalny tomik 

poezji składający się z utworów nagrodzonych w poprzednich finałach.  

 

Inne informacje: 

 

- W wyniku konkursu wybrano kandydata na Dyrektora Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie Pana Grzegorza Derengowskiego zam. Kluczbork. 
 


