
OR.I. 0057.7.2013        Praszka, dnia 2013-10-01 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

    Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  28 sierpnia 2013 r. do 01 października 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  

      

Zostały sporządzone następujące sprawozdania na 31.08.2013 r.: 

 

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

początku roku do dnia 31.08.2013r. 

Na plan dochodów w kwocie 35.738.444,22 zł wykonanie wynosi 20.041.208,64 zł tj. 56,1% w 

stosunku do planu. 

 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.08.2013r. 

Na plan dochodów w kwocie 36.959.015,22 zł wykonanie wynosi 19.673.940,01 zł tj. 53,2% w 

stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 

celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem: 

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 46.076,08 zł, 

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy 

uczniom 27.681 zł, 

- na świadczenia z pomocy społecznej 10.300 zł 

oraz zmniejszenia budżetu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.500 zł. 

Wydano 16.000 zł na przyłącze energetyczne na pływalnię oraz 30.000 zł na zakup wiat 

przystankowych. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki z dnia 20 września zmieniono zarządzenie w sprawie 

ustalenia opłat za wynajęcie sal w placówkach oświatowych  dodano § dot. opłat za sale 

zabaw w przedszkolach. 

2. 30 września przekazano 25% ZFŚS dla pracowników szkół i przedszkoli tj. 154.432,00 zł  

3. Dyrektorzy szkół przekazali listy osób uprawnionych do dofinansowania zakupu 

podręczników tzw. WYPRAWKA SZKOLNA na ogólną kwotę 38.842,50 zł. 

Po przekazaniu 100 % środków przez Kuratorium Oświaty ok. 15 października będzie 

dokonana wypłata pieniędzy. 

4. Złożono 64 wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Praszka. Wnioski są rozpatrywane.  
 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  



 

1.  Trwają prace przy budowie kanalizacji w Ganie. Zakres robót powiększono o wybudowanie 

kanalizacji deszczowej i poszerzenie drogi na skutek porozumienia z Powiatem Oleskim. 

2. Trwają prace przy remoncie ul. Mickiewicza. W pierwszej kolejności zostaną wymienione 

krawężniki i wykonana nawierzchnia asfaltowa, potem wymieniona zostanie nawierzchnia 

deptaków. 

3. W przetargu publicznym wyłoniona została firma LARIX do wyremontowania ul. Senatorskiej. 

Wartość robót wyliczono na 128.000 zł. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie / poniedziałek I 

termin/. 

4. Prace przy budowie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Strojcu postępują niezadowalająco. 

Pomimo zgromadzonych materiałów i sprzyjających warunków atmosferycznych roboty 

postępowały bardzo wolno, a w ostatnich dniach zostały zaniechane. 

Burmistrz Praszki skierował pisma/ 2 razy/ do Firmy POLAN wzywające do większego 

zaangażowania w wykonanie umowy. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

1/ W omawianym okresie  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikom OPS w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych,  trzy raz pracownikowi 

ewidencji ludności w związku z wizją lokalną oraz cztery razy pracownikowi ochrony 

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Ponadto wykonano 22 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz pięć  

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

instytucji powiatowych. Wykonano też trzy inne wyjazdy na teren gminy w tym raz rozwożono 

materiały dla radnych i dostarczenie dowodu osobistego dla osoby niepełnosprawnej. 

2/ W miesiącach sierpniu i wrześniu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 6 służb w tym 

dwie w godzinach nocnych, jedną popołudniowych i trzy służby były w godzinach 

dopołudniowych podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę 

na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej w tym ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów w zakresie handlu grzybami oraz działania 

prewencyjne związane z wandalizmem oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie zachowania 

w miejscach publicznych.  Wspólnie prowadzono działania związane z zabezpieczeniem 

pucharowego meczu piłki nożnej, zabezpieczenie festynu rodzinnego w tym zamknięcie ścieżki 

rowerowej oraz uroczystości związanych z zabezpieczeniem wojewódzkich obchodów 150 

rocznicy powstania styczniowego. Zabezpieczano też jedna uroczystość szkolną. W związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego patrolowano okolice szkół, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci przy PSP Nr 3 w Praszce. W związku z meczem Pucharu Polski odbyto 

spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w sprawie zabezpieczenia meczu w dniu 2 

października 2013 roku. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 11 razy w tym 7 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika i terenu 

przyległego z zanieczyszczeń oraz przycięcia gałęzi z drzew i krzewów, które wychodzą na ulice. 

W podobnych sprawach interweniowano 4 razy w stosunku do instytucji, w tym raz w stosunku 

do Spółdzielni Mieszkaniowej, którą zobowiązano do uprzątnięcia betonów, które zagrażały 

bezpieczeństwu dzieci i w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej odnośnie przycięcia krzewów, 



dwa raz w stosunku do Zarządu Dróg Powiatowych  z wnioskiem o poprawienie znaków i 

zabezpieczenia na drodze wycieku oleju z samochodu, który uległ awarii, interweniowano też w 

stosunku do TP SA w sprawie połamanych słupów telegraficznych, z których zwisające 

przewody utrudniały wjazd na parking. Do Referatu Infrastruktury zgłoszono sprawę 

uszkodzonej skrzynki energetycznej w parku miejskim W związku z prowadzonymi pracami 

inwestycyjnymi na terenach spółdzielni mieszkaniowej interweniowano u wykonawcy w sprawie 

składowania ziemi na terenach gminnych bez zgody.  

4/ W omawianym okresie przyjęto 7 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

zarwanego chodnika przy słupie energetycznym na ulicy Kościuszki, sporu sąsiedzkiego w Ganie 

(dwa razy) dotyczącego ustawienia płoty oraz typowego sporu rodzinnego, ustawiania reklam w 

taki sposób, że zasłaniają inne już wcześniej ustawione reklamy, niszczenie podczas 

wykonywania prac polowych ścieżki rowerowej w Kowalach, ustawiania słupków na posesji 

sąsiada w związku z wykonywaniem ogrodzenia bez jego zgody. Była też jedna skarga, która się 

powtarzała aż trzy razy – sprawa dotyczyła zabezpieczenia wyjazdu z posesji. Po skontaktowaniu 

się z ZDKiA w Kluczborku uzyskano informację, że w tym miejscu jest tylko wjazd do posesji a 

skarżący zatrzymuje pojazdy w pasie drogowym i nie może tam być wyjazdu takiego jak sobie 

życzy. Dwie skargi uznano z bezzasadne a w jednym przypadku pouczono aby sąsiedzi dokonali 

rozgraniczenia posesji i wyznaczenia granicy przez geodetę gdyż bez prawidłowej granicy nikt 

im w tej sprawie nie pomoże. Były też dwa zgłoszenie dotyczące padłej sarny ale we wskazanym 

miejscu w jednym przypadku nic nie znaleziono. Jedno zgłoszenie dotyczyło żurawia, który nie 

potrafił latać – sprawę zgłoszono do Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w związku z tym, że 

jest to ptak pod ochrona. Zatrzymano też dwu mężczyzn, którzy usuwali odpady plastikowe do 

pojemników znajdujących się na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej tłumacząc się, że myśleli, 

że są to kosze publiczne. 

5/ Podczas czynności służbowych dwa razy poprawiam w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 

znaki na ulicach miasta. W związku z akcja HDK zabezpieczono na Placu Grunwaldzkim 

miejsce do parkowania ambulansu służącego do poboru krwi. W zgodzie z ustawą o strażach 

gminnych udzielono pomocy prawnej innej jednostce. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 1 raz w  stosunku do osoby 

nietrzeźwej i trzy razy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o zachowaniu w miejscu 

publicznym w tym palenie papierosów na przystanku PKS i placu zabaw.  

7/ W miesiącu wrześniu odnotowano przypadek odmowy przyjęcia nałożonego mandatu karnego 

w związku z parkowaniem pojazdu na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez posiadanych do 

tego uprawnień. W tej sprawie zostanie sporządzony wniosek do Sądu.  

8/ W miesiącu wrześniu Strażnicy uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym z zakresu ruchu 

drogowego zorganizowanym przez KWP w Opolu.   
 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyto się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono pięć spraw indywidualnych, z których cztery sprawa została skierowana do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa zostały skierowane do 

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

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

sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem ważności posiadanego 

zezwolenia (1 wnioski), oraz w związku z organizacją zabaw i imprez plenerowych (2 wnioski).  



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

zaopiniowano jeden wniosek o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

związku z kończącym się okresem ważności zezwolenia. 

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

zgłosiły się trzy osoby. 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 jedna osoba pobrała wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Wniosek będzie rozpatrywany na październikowym posiedzeniu 

komisji. Ponadto zgłosiła się jedna osoba, która posiada w rodzinie osobę nie słysząca a 

nadużywającą alkoholu. Wyjaśniano, że ośrodków leczących takie osoby na terenie kraju jest 

bardzo mało ale w związku z tym, że ta osoba pracuje w Oleśnie i jest członkiem związku 

głuchych może podjąć terapię w Oleśnie a związek zabezpieczy tłumacza migowego. 

3/ Do końca miesiąca czerwca trwała pierwsza część kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Do 

tegorocznej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum i Świetlica 

terapeutyczna w Praszce. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 2 września 13 uczniów z 

naszych szkół otrzymało nagrody i dyplomy przyznane przez organizatora kampanii SPiDR z 

Poznania. Od września trwa druga część kampanii związana z promocja naszej gminy, która 

polega na zrobieniu zdjęć o tematyce „Nasza piękna okolica” (szkoły podstawowe) oraz 

nakręceniu filmu „U nas jest najpiękniej” (gimnazjum). Do tej części  kampanii przystąpiły: 

Gimnazjum, PSP Nr 2 i 3 z Praszki oraz ZSP ze Strojca oraz Świetlica Terapeutyczna. 

Organizatorzy na wykonane prace czekają do końca listopada. 

4/ Pełnomocnik Burmistrza oraz przedstawiciele Stowarzyszeń Abstynenckich (łącznie 5 osób) 

uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski na temat standardów 

stowarzyszeń abstynenckich. Ponadto Pełnomocnik uczestniczył w konferencji zorganizowanej 

przez OLO w Woskowicach Małych i Urząd Marszałkowski na temat wyzwań dla współczesnej 

rodziny w związku z występowaniem przemocy i alkoholizmu. 

5/  Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez świetlicę terapeutyczną aktywnie 

włączyły się w organizację Festynu Rodzinnego a dokładniej w jego pierwszej część dotyczącą 

powstrzymania przemocy domowej. 

6/ Od października rusza jesienna edycja programu profilaktycznego III elementarz czyli 

program siedmiu kroków oraz Elementarz Gimnazjalny „Sobą być dobrze żyć”. Realizacja 

programu potrwa do grudnia. Zajęcia będą prowadzić przeszkoleni nauczyciele pod opieka 

koordynatora certyfikowanego specjalisty w zakresie realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych.  

 

Inne informacje: 

- W okresie między sesjami Rady odbyły się następujące imprezy organizowane przez Burmistrza i 

jednostki gminy: 

1/ uroczyste otwarcie boiska ORLIK, 

2/ inauguracja Dni Dziedzictwa oraz 150 lecie powstania styczniowego, 

3/ uroczyste otwarcie drogi Przedmość-Kozieł-Aleksandrów-Kowale, 

4/ X biegi w Rosochach organizowane przez Sołtysa Rosoch. 

  

                                                                  BURMISTRZ  

  Jarosław Tkaczyński 


