
OR.I. 0057.2.2014        Praszka, dnia 2014-03-26 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia  05 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. 

 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

    Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne: 

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

początku roku do dnia 28.02.2014 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.468.833,54 zł wykonanie wynosi 4.989.163,03 zł  

tj. 14,5 % w stosunku do planu. 

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

początku roku do dnia 28.02.2014 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.294.941,54 zł wykonanie wynosi 4.062.703,19 zł  

tj. 11,2% w stosunku do planu. 

 

Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego. Sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu celem zaopiniowania oraz do Biura Rady Miejskiej w dniu 18.03.2014r. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. 7 marca wypłacono 1 stypendium szkolne w wysokości 142,50 zł. 

2. 10 marca wypłacono ”13” dla pracowników placówek oświaty w wysokości 

645 895,39 zł 

3. Zarządzeniem Burmistrza z dnia12 marca ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Praszce i Publicznej Szkoły Podstawowej  w Przedmościu. Oferty należy składać do 

dnia 16 kwietnia do godz. 15.00. Konkursy odbędą się w dniu 28 kwietnia br. 

4. Do 30 marca 2014 roku trwają nabory w przedszkolach w gminie Praszka. 

5. Zakończono nabory dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Utworzone będą 

po dwa oddziały w PSP Nr 2 i Nr 3 w Praszce, jeden oddział w PSP Nr 4, w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu i w PSP Przedmość. Dyrektorzy przystąpili do 

opracowywania projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli.  

6. Wydano pozytywna decyzję dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Częstochowie na założenie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w 

Wierzbiu nr 44. Placówka działalność rozpocznie z dniem 1 września 2014 roku. 

7. W dniu 14 marca br. ogłoszono konkurs ofert „Wybór dziennego opiekuna 

sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Praszka”. Termin 

składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2014 roku – godz. 15.00 

      8.   Nie zakwalifikowano wniosku Gminy Praszka do Funduszu Norweskiego. 



-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

    1.  Złożono wnioski końcowe rozliczenia robót drogowych Przedmość – Aleksandrów - Kowale 

oraz  robót kanalizacyjnych Szyszków-Wygiełdów-Gorzów Śl. 

    2. Złożono wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego o przedłużenie terminu realizacji 

zadania: roboty kanalizacyjne w Ganie do 15 maja br. z uwagi na czas konieczny do podłączenia 

energetycznego nowych przepompowni. 

    3. Podpisano aneks umożliwiający wykonanie II etapu zagospodarowania terenu rekreacyjno-

sportowego w Strojcu i ubieganie się o dofinansowanie z PROW. Złożono wniosek o refundację I 

etapu. Zlecono weryfikacje projektu celem możliwości ogłoszenia przetargu na II etap. 

    4.   Wykonano remonty budynków- mieszkań i dachów przy ul. Sportowej i Pl. Grunwaldzkim 9. 

W dwóch pozyskanych lokalach zameldowani zostali bezdomni/ 2 osoby/. 

    5.   Wykonano remonty niektórych dróg tłuczniowych: Szyszków-Rosochy, Powstańców Śl. , Pod 

Rosochami, Strojec Ogrodowa. 

    6.   Ogłoszono przetarg na wykonanie dwóch ulic/ Niemcewicza i Staszica/. 

    7. Zlecono wykonanie projektu i uzyskania warunków przyłączenia linii oświetleniowej w 

Przedmościu i w Praszce ul. Nałkowskiej i Skłodowskiej. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

Zgodnie z uchwałą  Nr 291/XXXIV/2013  Rady Miejskiej w Praszce  z  dnia  2  października 

2013 r.  i uchwałą  Nr 292/XXXIV/2013  Rady Miejskiej w Praszce  z  dnia 2 października 

2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowych , aktem notarialnym Rep.A nr 1363/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

została sprzedana działka oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu  Praszka  Nr 450/1 o pow. 

0,0362 ha za cenę 10 830,00 zł  plus 23 % podatku VAT , co razem stanowi kwotę 13 320,90 

zł i została sprzedana działka oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka nr 450/3 o pow. 

0,0145 ha za cenę 6 950,00 zł plus 23 % podatku VAT , co razem stanowi kwotę 8 548,50 zł 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 304/XXXV/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej poło- 

żonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego , oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako 

działka nr 90/11 o pow. 0,0320 ha i 90/13 o pow. 0,0446 ha w dniu 3 marca 2014 r. został 

ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na 

sprzedaż wyżej wymienionych działek. Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia b.r. 

Cena wywoławcza wynosi 48 500,00 zł plus 23% podatku VAT. 

 

Sprzedaż dot. działek przy targowisku dla FLORY. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ W miesiącu lutym i marcu  strażnicy miejscy trzy razy udzielali asysty pracownikom OPS 

w związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych w tym jeden raz 

dowożono podopiecznego na leczenie odwykowe do Woskowic i jeden raz sprawdzano 

zgłoszenie o przebywaniu na działkach osoby bezdomnej, dwa razy  pracownikowi ewidencji 

ludności w związku z wizją lokalną, dwanaście  razy pracownikowi ochrony środowiska przy 

czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia oraz dwa raz 

pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z czynnościami kontrolnymi piwnic w 

budynkach mieszkalnych. Ponadto wykonano 32 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta oraz  siedem  konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz 

dostarczenie korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też dwa wyjazdy 



służbowe w sprawach Urzędu Miasta do Opola. Jeden raz dostarczano korespondencję dla 

Radnych i trzy razy inną korespondencję urzędową do mieszkańców gminy. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli dziewięć służb, z 

których jedną odbyto na zmianie nocnej, jedną na zmianie II a pozostałe odbyto w godzinach 

dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Podczas patroli 

zwracano też uwagę na osoby samotne lub bezdomne, które w wyniku niskich temperatur 

mogły by ulec zamarznięciu. W związku z feriami podczas patroli zwracano uwagę na dzieci i 

młodzież. Odbyto też jedno spotkanie z uczestnikami zajęć świetlicowych w Spółdzielni 

Mieszkaniowej. W związku z wypadkiem drogowym i koniecznością objazdu wspólnie 

zabezpieczano skrzyżowanie ulic Gańska, Kaliska i Kopernika. W związku z wichurami 

zwracano też uwagę na drogi i ulice celem uniknięcia potencjalnych zagrożeń. Przyjęto też 

zawiadomienie o pogryzieniu dziecka przez psa w Kowalach, jednak w wyniku podjętych 

wspólnych czynności opisanego przez rodziców dziecka psa na terenie Kowali i 

Aleksandrowa nie odnaleziono. 

  3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 20 razy w tym 7 razy 

w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do usuwania oblodzenia z 

chodników oraz poobłamywanych gałęzi zalęgających na chodnikach i do oczyszczenia 

chodnika z pozostałego po posypywaniu zimowym piasku, w podobnych sprawach 

interweniowano 13 razy w stosunku do instytucji. Interweniowano też  w stosunku do firmy 

Remondis, którą zobowiązano do oczyszczenia ścieżki dla rowerów oraz do po opróżniania 

publicznych koszy ulicznych. Do ZDKiA zgłoszono też sprawę uszkodzonego znaku przy 

ulicy Kaliskiej i przestawienia znaku, który jest ustawiony w środku chodnika. Do ZDP 

zgłoszono sprawę zanieczyszczonych rowów przy ul. Fabrycznej i Pilawy. Ponadto w 

omawianym okresie w związku ze skargami mieszkańców dokonano kontroli porządków na 

terenie miasta. Z przebiegu kontroli sporządzono notatkę służbową, której kopie przekazano 

do ZDKiA, PZD, Urzędu Miasta oraz właścicielom posesji prywatnych z wnioskiem o 

usuniecie nieprawidłowości. 

4/ W miesiącu lutym i marcu przyjęto czternastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: parkujących pojazdów z dostawą towaru przy rondzie, które utrudniają przejazd, 

bałaganu panującego na posesji i w jej otoczeniu na terenie wsi Wygiełzów, parkowania 

pojazdów we wjazdach do posesji prywatnych, zanieczyszczenia ulicy podczas 

prowadzonych prac, biegających bez opieki psów po placu zabaw, pojazdów parkujących na 

terenach osiedlowych w miejscach do tego nie przeznaczonych, porzuconego psa w 

miejscowości Przedmość, wypuszczania ścieków do przydrożnych rowów w miejscowości 

Skotnica, wykopania słupka granicznego na polu, przestawienia bramy wjazdowej do posesji 

bez zgody nieobecnego właściciela, złamanego w wyniku wichury drzewa, pozbywania się 

odpadów innych niż komunalne do pojemników spółdzielni mieszkaniowej. Wszystkie skargi 

i zgłoszenia zostały na bieżąco załatwione. W miejscowości Skotnica w wyniku prowadzonej 

kontroli mieszkańcy zgłaszali wywozy szamb do Goskom, natomiast w przypadku osób, które 

nie posiadały szamb wyznaczono termin wykonania zbiorników do gromadzenia odpadów. W 

dwu przypadkach nałożono mandaty karne. Jedno zgłoszenie dotyczyło wywozu odpadów 

powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych mieszkania. W znalezionych 

materiałach była faktura, której właścicielowi wyznaczono 48 godzinny termin usunięcia 

odpadów. Były też zgłoszenia bezzasadne takie jak zgłoszenie padłego psa, który okazał się 

wyrzucona pluszowa maskotka. 

5/ Podczas czynności służbowych trzy raz powiadomiono zakład utylizacyjny o padłej sarnie, 

przy drodze na Strojec, padłym lisie i padłym psie, z przystanków PKS dwa razy zdejmowano 

wywieszone tam ogłoszenie nie związane z komunikacją publiczną, W celu zabezpieczenia 

miejsc, na które wjeżdżają samochody na terenach osiedlowych zasugerowano Spółdzielni 



ustawienie tam donic co zostało wykonane. Przeprowadzono też rozmowy z kierowcami 

busów publicznej komunikacji na temat parkowania pojazdów, gdyż postoje w obrębie 

przystanku są zabronione i ponadto utrudniają dojazd dla innych min. PKS. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 2 raz w  stosunku do osób 

nietrzeźwych oraz jeden razy w stosunku do  nieletnich, którzy zachowywali się 

nieodpowiednio w miejscu publicznym. O tej sprawie zawiadomiono rodziców. Podczas 

patrolu na targowisku miejskim interweniowano w stosunku do sprzedawcy, który zasilał 

swoje stoisko prądem poprzez rozciągniecie go w miejscach gdzie najczęściej przechodzą 

kupujący. Taki stan powoduje  zagrożenie dla życia i zdrowia.  

7/ W ramach pomocy prawnej jeden raz udzielono pomocy innej straży miejskiej poprzez 

przesłuchanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia a nie odbierającej wysyłanej do 

niej korespondencji. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono dziewięć spraw indywidualnych, z których trzy sprawy została skierowana do 

Sadu Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia 

postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, tu w jednym 

przypadku ze względu na przemoc domową sprawę skierowano bezpośrednio do Sadu bez 

zasięgania opinii biegłych. W tym przypadku została założona Niebieska Karta i przekazana 

do zespołu interdyscyplinarnego. Dwie sprawa zostały skierowane do zbadania przez biegłych 

celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Trzy sprawy zostały 

zawieszone w związku z deklaracja dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu, 

natomiast jedną sprawę umorzono w związku z brakiem przeciwwskazań do skierowania na 

leczenie odwykowe.  

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

sprzedaż napojów alkoholowych; jedno dla nowego podmiotu gospodarczego, który 

uruchamia swój lokal w Praszce oraz jedno zezwolenie jednorazowe .  

W tym okresie odbyło się też jedno nieplanowane posiedzenie komisji celem zaopiniowania 

wniosku o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 9 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 osoba pobrała wniosek o skierowanie 

na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Cztery osoby pytały o sposób składania 

wniosków i tryb postępowania przed komisją oraz czas trwania takiego postępowania. Jedna 

osoba szukała pomocy gdyż podejrzewa uzależnienie od narkotyków bliskiej osoby. 

Wyjaśniono, że komisja zajmuje się problematyką alkoholową i nie przyjmuje wniosków w 

przypadku podejrzeń o uzależnienie od narkotyków. Ale by pomóc tej osobie skontaktowano 

ja z psychologiem, który zajmuje się problemem narkomanii oraz pouczono o krokach 

postępowania w tym zakresie min. poprzez prokuraturę oraz Sąd, którzy mają możliwość 

skierowania na specjalistyczne badania. Ponadto poinformowano, że taką sprawę można 

załatwiać we własnym zakresie poprzez pobranie skierowania od lekarza pierwszego 

kontaktu. W dwu przypadkach dla osób dobrowolnie chcących podjąć leczenie z Przychodnia 

terapii w Oleśnie uzgodniono termin zgłoszenia się celem podjęcia leczenia odwykowego. 

3/ Na marcowym posiedzeniu komisja zaopiniowała pisma skierowane do Komisji przez 

Stowarzyszenie „Nasza Szansa” oraz Klub Abstynenta w sprawie dofinansowania wyjazdu 

rodzin abstynenckich na XXIII Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2014, który w 



tym roku odbędzie się w dniach 30 kwietnia do 5 maja 2014 roku w Małym Cichym. Komisja 

wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o przyznanie dofinansowania w kwocie 130 zł dla 

osoby dorosłej i 110 zł dla dziecka. Łącznie z naszej gminy na ten zlot wybiera się 25 osób. 

4/ W miesiącu styczniu zostały opracowane i przekazane do GUS sprawozdania dotyczące 

realizacji wybranych zadań gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

5/ W dniu 21 marca 2014 roku w PSP Nr 2 w Praszce została zainaugurowania Kampania 

Zachowaj Trzeźwy Umysł pod hasłem „Teraz Twój Czas’, podczas tej imprezy, która w tej 

szkole jest organizowana cyklicznie na wesoło i sportowo zostanie powitana wiosna  jako 

przykład zabawy bez wagarowania i opuszczania szkoły. 

6/ Dla potrzeb Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zostały wykonane i przesłane ankiety 

statystyczne dotyczące realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 

2011 - 2013. 

7/ W dniu 14 marca 2014 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 za wyjątkiem gminy Gorzów 

Śląski. 

 

Inne informacje: 

 

- 16 lutego odbyła się Spartakiada Wsi: I miejsce Szyszków-Wygiełdów, II miejsce Lachowskie,  

III miejsce Przedmość. Reprezentowanych było 13 sołectw w 9 drużynach. 

 
 

 


