
       Praszka, dnia 2014-04-26 

 

OR.I. 0057.3.2014  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia  28 marca 2014 r. do 29 kwietnia 2014 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  

W dniu 22.04.2014r. 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 31.03.2014 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.958.456,54 zł wykonanie wynosi 9.361.428,72  zł tj. 

26,8 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.03.2014 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.976.671,54 zł wykonanie wynosi 7.303.038,54 zł tj. 

19,8% w stosunku do planu 

 

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

     do dnia  31.03.2014 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   9.361.428,72 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota            7.303.038,54 zł 

     Wykonane przychody   to kwota         1.565.218,87 zł 

     Wykonane rozchody to kwota               500.054,54 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec marca wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  2.128.188,35 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

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

 4.912.185,57 zł    

 



 

-   w zakresie oświaty: 

1. Dnia 28 kwietnia  odbyły się dwa  konkursy na stanowisko dyrektora w wyniku którego 

wybrano kandydatki na stanowisko :  

a) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Praszce  

Panią Jolantę Pawlak 

b)  Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu Panią Jolantę Galant. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

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

zakończenia pozostały prace przy zagospodarowaniu przepompowni ścieków, 

podłączenia budynków do sieci kanalizacji oraz odtworzenia nawierzchni asfaltowych. 

Termin wykonania robót po ostatnim aneksie do umowy przypada na dzień 

15.05.2014 r. 

2. Rozliczono umowy dotacyjne z Urzędem Marszałkowskim  w Opolu w ramach RPO 

dotyczące Budowy kanalizacji sanitarnej w Szyszkowie i Wygiełdowie oraz 

Przebudowy dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna – Aleksandrów – Kozieł 

– Przedmość.  

3. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Staszica i Niemcewicza w Praszce. 

Wybrano ofertę firmy: Usługi Ogólno – Budowlane Jarosław Błach z Pątnowa za 

kwotę: 285.245,59 zł. Termin wykonania: 31.07.2014 r. 

4. W trakcie przygotowywania do ogłoszenia przetargu jest inwestycja pn. 

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego w Strojcu” – 

dokończenie robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu: 05.05.2014 r. Planowany 

termin realizacji inwestycji: 31.07.2014 r. 

5. Ogłoszono przetarg na remonty cząstkowe dróg gminnych. Termin otwarcia ofert: 

09.05.2014 r. 

6. W trakcie przygotowywania do ogłoszenia przetargu jest zadanie pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka”. Planowany 

termin ogłoszenia przetargu: 07.05.2014 r. Planowany termin wykonywania usługi: 12 

miesięcy. 

7. Zlecono projekt termomodernizacji budynków PSP w Przedmościu oraz PP nr 1 w 

Praszce. Termin wykonania dokumentacji: 30.06.2014 r. 

8. Zgłoszono na listę zadań priorytetowych WFOŚiGW w Opolu zadanie pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Praszka – 

etap I” 

 

 

-   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, dwa razy  pracownikowi 



ewidencji ludności w związku z wizją lokalną i dostarczeniem dowodu osobistego osobie 

niepełnosprawnej, cztery  razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach 

związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia oraz jeden raz pracownikom 

Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z czynnościami kontrolnymi piwnic w budynkach 

mieszkalnych. Ponadto wykonano 14 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu 

Miasta oraz  pięć  konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz 

dostarczenie korespondencji do instytucji powiatowych. Przez cztery dni rozwożono po 

terenie gminy upomnienia dotyczące braku opłat podatku gruntowego. 

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

jedną odbyto na zmianie III, 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, Wspólnie przyjęto 

też zgłoszenie o kominiarzach, którzy odwiedzają mieszkańców bloków z kalendarzami na 

2014 rok. W wyniku podjętych działań zatrzymano dwu kominiarzy z Krzepic, którzy 

faktycznie rozdawali kalendarze na 2014 rok za dobrowolną opłatą. Polecono im aby 

natychmiast zaprzestali tego procederu. Wspólnie zabezpieczano też teren parku gdzie 

odbywał się kiermasz wielkanocny. W parafii Św. Rodziny zabezpieczano procesję Drogi 

Krzyżowej po terenie miasta 

  3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 8 razy w tym 4 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do usuwania oczyszczenia chodnika 

z pozostałego po posypywaniu zimowym piasku oraz usunięcia z chłodników połamanych w 

wyniku wichur gałęzi i poprzycinania gałęzi z drzew, które utrudniają przejście 

przechodniom. Interweniowano też w sprawie połamanego drzewa w miejscowości Kowale. 

W podobnych sprawach interweniowano 4 razy w stosunku do instytucji.  

4/ W miesiącu kwietniu przyjęto siedmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: wypuszczania ścieków do przydrożnych rowów w miejscowości Skotnica, 

biegających bez opieki psów w Praszce i Przedmościu, parkowania pojazdów na trawnikach, 

tamowania i utrudniania ruchu pojazdom przez inne nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 

chorego psa przy stacji benzynowej oraz pozostawiana na targowisku pozostałości po 

sprzedanych towarach. W wyniku podjętych czynności w trzech przypadkach sprawcy 

wykroczeń zostali ukarani mandatami a chory pies został uśpiony przez lekarza weterynarii. 

Ponadto dalej prowadzono sprawę zgłoszoną w marcu odnośnie pogryzienia dziecka przez 

psa. W wyniku tych czynności ustalono właściciela psa i o tym fakcie powiadomiono 

poszkodowanych. Zgłoszenie dotyczyło też gałęzi, które przechodzą na posesję sąsiada a on 

nie ma zamiaru ich obcinać oraz nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, 

konkretnie psa, który wybiega poza teren posesji i straszy przechodniów. 

5/ Podczas czynności służbowych jeden raz powiadomiono zakład utylizacyjny o padłym psie 

na terenie Praszki. W związku ze znalezieniem dokumentów w tym dowodu osobistego 

powiadomiono jego właściciela, który zgłosił się po odbiór. W związku z międzynarodową 

konferencją dotyczącą Straży Miejskich, która odbywała się w Poznaniu w ramach pomocy 

udostępniono posiadane własne materiały oraz materiały z muzeum w Praszce na wystawę 

zorganizowaną w ramach tej konferencji. Zabezpieczano też uroczystość Niedzieli Palmowej 

w Parafii Świętej Rodziny w Praszce. 

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

osoby nietrzeźwej oraz jeden razy w stosunku do  nieletniego, który zachowywał się 

nieodpowiednio. O tej sprawie zawiadomiono rodziców.  

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

dostarczenie korespondencji do osoby, która nie odbierała wysyłanych zawiadomień. 

 

 



-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

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

rozpatrzono siedem spraw indywidualnych, z których jedna sprawa została skierowana do 

Sadu Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia 

postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, dwie sprawa zostały 

skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego 

sposobu leczenia. Dwie sprawy zostały zawieszone w związku z deklaracja dobrowolnego 

poddania się leczeniu odwykowemu, jedną sprawę umorzono w związku z brakiem 

przeciwwskazań do skierowania na leczenie odwykowe i jedna umorzono w związku ze 

zgonem zainteresowanego w sprawie.  

Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też dwa  wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych; były to zezwolenie jednorazowe .  

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 jedna 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. Były 

też dwie osoby, które podczas prowadzonego postępowania podjęły dobrowolne leczenie 

odwykowe i jako potwierdzenie tej decyzji dostarczyły zaświadczenia z Przychodni 

Uzależnienia w Oleśnie. Jedna osoba pytała co dzieje się ze sprawą jej męża, który z domu 

robi melinę, poinformowano, że sprawa jest w sadzie i jest już po badaniu przez biegłych 

czyli w każdej chwili można się spodziewać informacji o posiedzeniu Sądu.  Była też jedna 

osoba z poza naszej gminy, która chciała podjąć leczenie odwykowe w innym województwie. 

Została poinformowana, że jest to możliwe gdyż obecnie nie obowiązuje rejonizacja ale 

powinna uzyskać skierowanie od swojego lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem na 

konkretny Zakład Lecznictwa Odwykowego. 

3/ W dniu 14 kwietnia Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” w Miejsko 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowało Forum trzeźwościowe z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pod nazwa „Trzeźwo w przyszłość”. W spotkaniu 

uczestniczyła młodzież z Publicznego Gimnazjum, ZSP i LO w Praszce oraz osoby dorosłe. 

Prelegentami byli Kierownik OPS, Dzielnicowy, Pełnomocnik ds. PiRPA oraz 

przedstawiciele organizatora forum. 

4/ Dla potrzeb PARPA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zostały 

wykonane i przesłane ankiety statystyczne PARPA G1 dotyczące realizacji Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 

5/ Do szkół i placówek, które przystąpiły do tegorocznej społecznej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” zostały przekazane materiały informacyjno - edukacyjne oraz informacje o 

konkursach realizowanych w tegorocznej kampanii. Ponadto szkolni koordynatorzy kampanii 

otrzymali materiały do przeprowadzenia badań ankietowych „Młodzież i substancje 

psychoaktywne 2014”, których koszty pokrywa całościowo organizator kampanii. W 

tegorocznej kampanii na terenie naszej gminy bierze udział 788 uczestników ze wszystkich 

szkół podstawowych poza Wierzbiem oraz Gimnazjum i Świetlica terapeutyczna w Praszce. 

 

Inne informacje: 

 


