
       Praszka, dnia 2015-03-18         

OR.I. 0057.2.2015  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 6 lutego 2015 r. do 18 marca 2015r. 

 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, 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 28.02.2015 r. 

Na plan dochodów w kwocie 33.727.650,30 zł wykonanie wynosi 5.931.131,69 zł 

tj. 17,6% w stosunku do planu. 

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

roku do dnia 28.02.2015 r. 

Na plan wydatków w kwocie 35.460.255,30 zł wykonanie wynosi 4.205.610,00 zł 

tj. 11,9% w stosunku do planu. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Zawarto umowy na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowych 

termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kowalach i Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Praszce. Koszt dokumentacji: 29.520,00 zł. Termin wykonania do: 05.05.2015 r. 

2. Zawarto umowę na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 

odcinków ul. Listopadowej, Warszawskiej, Sienkiewicza, Prusa i Styczniowej w 

Praszce. Koszt dokumentacji: 32.000,00 zł. Termin wykonania do: 01.06.2015 r. 

3. Dokonano remontu nawierzchni tłuczniem kamiennym dróg gminnych: Praszka – 

Rosochy, Praszka ul. Powstańców Śl. – Skotnica, Przedmość od ul. Głównej do pos. 

Nr 87 i 89, Brzeziny – Tokary, Brzeziny – Tokary Folwark, Brzeziny – Folwark 

Żytniówka. 

4. Dokonano wyrównania nawierzchni tłuczniowych dróg w Praszce oraz w 

miejscowościach: Rosochy, Przedmość, Kowale a także drogi Rosochy – Szyszków. 



5. Rozliczono dotację dotyczącą projektu pn. „Remont pomieszczeń strażnicy OSP i 

adaptacja na centrum integracji w Skotnicy” realizowanego w ramach PROW. 

Przyznana kwota dotacji: 11 831,59 zł 

6. Trwa rozliczanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowo – 

wypoczynkowego w Strojcu” realizowanego w ramach PROW. Przyznana dotacja wg 

ostatniego aneksu z UM  wynosi: 379.261,00 zł. 

7. Gmina jest w przededniu podpisania umowy na wykonanie studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

- w zakresie oświaty 

1. 26 lutego otrzymaliśmy raporty z ewaluacji problemowej przeprowadzonych przez  

wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu: 

a) w dniach 09.02.2015-16.02.2015 w Publicznym Przedszkolu w Strojcu:  

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych – B 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi – C 

b) w dniach 03.02.2015-13.02.2015 w Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Strojcu: 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – D 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – E 

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 

sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – D 

2. 25 lutego otrzymaliśmy raporty z ewaluacji problemowej przeprowadzonych w dniach 

26.01.2015-30.01.2015 w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce przez  wizytatorów 

do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu: 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci – B 

Dzieci są aktywne – B 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  – B. 

3. 6 marca wypłacono „13” dla pracowników szkół i przedszkoli na kwotę  brutto 

588.348,25 zł. 

 

- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

 Bieżąca działalność.  

 

 



- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:   

1/ W  miesiącu lutym i marcu  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, czternaście razy pracownikowi 

ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do 

wycięcia. Ponadto wykonano 24 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. 

Wykonano jeden wyjazdy do Opola, jeden wyjazd do Sądu w Skierniewicach, dwa do Olesna 

i jeden do Wielunia w sprawach Urzędu Miasta. Dwa razy rozwożono też po terenie gminy 

zawiadomienia urzędowe Urzędu Miasta. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  osiem służb z czego 

dwie w godzinach nocnych a wszystkie pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas 

których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie 

przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Podczas nocnej służby zwracano uwagę na 

bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz na osoby obce, które w godzinach nocnych 

przebywały na terenie miasta. Wspólnie z policją uczestniczono też w poszukiwaniach osoby, 

podejrzanej o popełnienie przestępstwa w postaci kradzieży pieniędzy z mieszkania.  W 

miesiącu lutym odbyły się dwa spotkania robocze poświęcone bieżącej współpracy policji i 

straży miejskiej. Do Komisariatu Policji przekazano też otrzymane zgłoszenie o kierowcy 

handlującym na targu, który porusza się samochodem a ma zatrzymane prawo jazdy. W 

miesiącu marcu przygotowano oraz zabezpieczano miejsce na Placu Grunwaldzkim gdzie 

odbywało się spotkanie z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Duda. Wspólnie 

przeprowadzono też działania w stosunku do obywateli Bułgarii, którzy prowadzą działalność 

handlową na targowisku. Jednak złożona skarga okazała się bezzasadna gdyż posiadali Oni 

wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i czasowe zameldowanie na terenie Polski. 

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

11  razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia 

chodnika ze śniegu oraz usunięcia oblodzenia oraz sopli zwisających z dachu. W podobnych 

sprawach interweniowano 6 razy w stosunku do instytucji. Interweniowano też ZDKiA z 

wnioskiem o zabranie kręgów betonowych, które pozostały na poboczu po zakończonych 

pracach remontowych przy ul; Warszawskiej. W telekomunikacji Polskiej interweniowano w 

sprawie naprawienia uszkodzonych studzienek oraz słupków telekomunikacyjnych. W firmie 

zbierającej używaną odzież interweniowano w sprawie lepszego zabezpieczenia pojemników 

oraz opróżniania ich częściej aby uniknąć gromadzenia odzieży przy pojemnikach. G Banku 

Spółdzielczym oraz GS interweniowano w sprawie dojazdu do Delikatesów Centrum 

natomiast w Urzędzie miasta zgłoszono sprawę topoli, która utrudnia dojazd do tych 

Delikatesów. W PSP Nr 3 interweniowano w sprawie uporządkowania terenu parkingu przy 

szkole a w Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uporządkowania terenu przy ulicy 

Listopadowej i przejazdu – łącznika pomiędzy ulicami Kościuszki i Listopadowa. 

Interweniowano też w firmie instalującej na terenie gminy Internet oraz Para banku 

Chwilówka z wnioskiem o poczynienie uzgodnień z Gminą w sprawie prowadzonych prac.     

Interweniowano też w stosunku do osoby, która do publicznych korzy wyrzucała odpady 

pochodzące z domu. 

4/ W omawianym okresie przyjęto dziesięciu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: bezpańskich psów, które biegają po terenie miasta, suczki, która się oszczeniła i ma 

sporą gromadkę szczeniaków, padłego dzika na terenie wsi Tokary, parkowania pojazdu w 

taki sposób, że utrudnia on wyjazd z posesji, utrudniania wykonania prac naprawczych przy 

ogrodzeniu posesji, nocowania w piwnicy bloku osoby bezdomnej, wypuszczanie psów w 

okolicy makowego wzgórza co stanowi zagrożenie dla spacerujących z kijkami  oraz nie 

usuwania śniegu z chodnika przed posesją w miejscowości Kowale.  



5/ W miesiącu lutym Komendant Straży uczestniczył  w spotkaniu ewaluacyjnym z 

wizytatorami z Kuratorium w Opolu, którzy przeprowadzali kontrolę w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Strojcu. W miesiącu lutym na terenie miasta zatrzymano starszą osobę, 

która swoim zachowaniem mogła doprowadzić do zagrożenia dla siebie lub innych osób. Po 

ustaleniu personaliów w/w osobę odwieziono do miejsca zamieszkania gdzie odebrała ja 

córka. W miesiącu marcu w związku ze znalezieniem dokumentów medycznych przekazano 

je do Przychodni „Eskulap” gdyż tam były wystawione. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w miesiącu lutym i marcu interweniowano 

2 raz w  stosunku do osoby nietrzeźwej, która swoim zachowanie powodowały zagrożenie dla 

siebie lub innych osób oraz powodowały zgorszenie w miejscu publicznym. Przeprowadzono 

jedną kontrole punktu prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – bez uwag. Przez cały 

miesiąc luty i omawiany okres miesiąca marca strażnicy miejscy w godzinach rannych 

patrolowali okolice przejść dla pieszych przy ul. Warszawskiej, Fabrycznej i Piłsudskiego ze 

zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Podobne czynności w miarę możliwości 

wykonywano też w godzinach południowych. W płatnej strefie parkowania interweniowano 4 

razy i cztery razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki drogowe. 

Interweniowano też w stosunku do osoby palącej papierosy na przystanku PKS. 

 

-   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 siedem spraw indywidualnych, z których trzy sprawy została czasowo 

zawieszona w związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego. Cztery sprawy 

zostały skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia 

ewentualnego sposobu leczenia.  

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

sprzedaż napojów alkoholowych; jeden wniosek dotyczył wydania zezwolenia dla lokalu 

gastronomicznego a drugi był wnioskiem jednorazowym złożonym przez OSP.. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiły się dziewięć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

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

problem alkoholowy.  Telefonicznie uzgodniono termin przyjęcia przez  psychologa w 

Przychodni Terapii Uzależnienia w Oleśnie. W dwu przypadkach sprawy dotyczyły osób nie 

z naszego terenu, z tego jedna aktualnie przebywającej w Praszce ale nie jest ubezpieczona. 

Ponieważ dotyczyło to osób nie z naszego terenu podano kontakt do komisji w miejscu 

zamieszkania, która ma uprawnienia do zajęcia się tą sprawą. Zgłosiła się też jedna osoba, w 

której sprawie prowadzone jest postępowanie i przedstawiła zaświadczenie o tym, że obecnie 

jest pod kontrolą lekarza onkologa i jest po operacji i czeka ja jeszcze jedna. Dlatego 

postanowiono wstrzymać prowadzone postepowanie na cały okres trwania leczenia lub do 

czasu ewentualnej interwencji ze strony rodziny. 

3/ W miesiącu marcu na wniosek Gminnej Komisji md/s RPA zostało przyznane 

dofinansowanie dla członków Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Nasza Szansa”, którzy 

w dniach 29 kwietnia do 4 maja będą uczestniczyli w XXIV ogólnopolskim zlocie 

wiosennym rodzin abstynenckich Tatry 2015, który corocznie odbywa się w Małym Cichym. 

Przedstawiciele naszej gminy biorą udział w tym zlocie już od kilkunastu lat. W tym roku 

będzie uczestniczyło 13 osób – 1950 zł + 400 zł transport, razem 2350 zł. 



4/ Do szkół uczestników ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zostały 

przekazane materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów kampanii czyli Stowarzyszenia 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. 

 

 Inne informacje: 

- zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nazwy ronda  w Praszce. 


