
       Praszka, dnia 2015-04-23         

OR.I. 0057.3.2015  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 20 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :   
 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania kwartalne: 

 

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

początku roku do dnia 31.03.2015 r.  

Na plan dochodów w kwocie 33.808.418,30 zł wykonanie wynosi 9.848.912,44 zł  

tj. 29,1 % w stosunku do planu. 

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

początku roku do dnia 31.03.2015 r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.541.023,30 zł wykonanie wynosi 7.120.613,18 zł  

tj. 20,0 % w stosunku do planu. 

 

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

     do dnia  31.03.2015 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   9.848.912,44 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota           7.120.613,18 zł 

     Wykonane przychody   to kwota         1.673.293,95 zł 

     Wykonane rozchody to kwota               543.397,71 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec marca wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  2.789.774,09 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

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

 4.313.515,93 zł    

 

Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. 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 30.03.2015r. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć 

wodociągową w rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce. Etap II - ul. 



Dąbrowskiej w Praszce”. Termin otwarcia ofert: 05 05.2015 r. Termin wykonania 

zamówienia: 31.07.2015 r. 

2. Wykonano remont obudowy i zadaszenia studni w parku na Placu Grunwaldzkim w 

Praszce. Koszt remontu wyniósł 12.500,00 zł 

3. Zamówiono duży zestaw zabawowy przeznaczony do montażu w miejscu starego na 

placu zabaw za rzeka Wyderka w Praszce. Zestaw zostanie zamontowany do 

30.05.2015 r. Koszt urządzenia: 33.545,30 zł. Planuje się też w tym roku wykonanie 

ogrodzenia placu zabaw.  

4. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu i utylizacji 

materiałów zawierających azbest z posesji mieszkańców, którzy złożyli w terminie 

wniosek (12 wniosków). 

5. Zamówiono 4 szt. stojaków dla rowerów. Trzy zostaną zamontowane w Rynku 

natomiast jeden zostanie zamontowany na placu targowym w miejscu nie 

utrudniającym handlu.   

 

 

- w zakresie oświaty 

1. Zarządzeniami Burmistrza Praszki powołano komisje do przeprowadzenia 

wojewódzkiego konkursu technicznego dla uczniów szkół podstawowych i uczniów 

gimnazjum (eliminacje dla szkół podstawowych odbyły się 13 kwietnia, dla 

gimnazjum odbędą się 27 kwietnia) oraz komisję do przeprowadzenia 

ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym (eliminacje odbyły się 

30 marca) 

2. 7 kwietnia na podstawie decyzji Burmistrza wypłacono dwa dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 8.081,00 zł 

3. 22 kwietnia komisja konkursowa wybrała Panią Marzenę Smugowską na kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. 

4. Przez dyrektorów przygotowywane są projekty organizacyjne na rok szkolny 

2015/2016. 

5. Przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu  został opracowany i 

uzgodniony z Opolskim Kuratorem Oświaty program naprawczy, którego należało 

opracować po ewaluacji w szkole podstawowej w Strojcu (program naprawczy w 

załączeniu). 

 

- w zakresie zagospodarowania przestrzennego: 

 

   Podpisano umowę na wykonanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka. W 

związku z tym muszę powołać Komisję urbanistyczno-architektoniczną, w której skał powinien 

wejść jeden radny. Proszę o wydelegowanie odpowiedniej osoby. Proponuję Pana Krzysztofa 

Spodzieję. 

- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

 Bieżąca działalność.  

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:   

 

1/ W  miesiącu marcu i kwietniu  strażnicy miejscy jeden razy udzielali asysty pracownikom 

OPS w związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, jeden razy  



pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną, osiem razy pracownikowi 

ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do 

wycięcia. Ponadto wykonano 15 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. 

Przez sześć dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego oraz 

zaproszenia związane z Forum Gospodarczym dla przedsiębiorców oraz rolników na terenie 

miasta i gminy. Wykonano też cztery wyjazdy po terenie gminy w sprawach Urzędu Miasta. 

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

jedna w godzinach nocnych jedną popołudniowych 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 zabezpieczano 

też jedną kolizję drogową, kiermasz przedświąteczny oraz spotkania związane w wizytą na 

terenie Praszki kandydata na Prezydenta A. Dudy oraz Bronkobusa. Do Komisariatu Policji 

przekazano sprawę kolizji drogowej na ulicy Kaliskiej. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano dziesięć razy w tym 6  

razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika z 

zalegających gałęzi, które odłamały się z drzew w wyniku wiatrów, zalegającego na chodniku 

piasku oraz szkła. W podobnych sprawach interweniowano 4 razy w stosunku do instytucji w 

tym konieczności uprzątnięcia terenu przy lokalu gastronomicznym. Interweniowano też w 

stosunku do TP SA w sprawie naprawienia uszkodzonych studzienek i słupków 

telekomunikacyjnych, interweniowano w Obwodzie dróg powiatowych z wnioskiem o 

uprzątnięcie zalegającego po zimie piasku na drogach w podobnej sprawie interweniowano 

też w ZDKiA. Na targowisku miejskim interweniowano w sprawie parkujących pojazdów, 

które utrudniały pomalowanie pasów stanowiskowych. Interweniowano też w sprawie pasów 

przystankowych, które zostały wykonane niezgodnie z przepisami. 

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

sprawach: nieporządków na działce przy ul. K. Wyszyńskiego, zaginionego psa który uciekł z 

posesji, zanieczyszczenia drogi przez Szyszków, zajmowania wyznaczonego miejsca na 

drodze przez osoby nieuprawnione, blokowania wjazdu do posesji, bezpańskich psów 

biegających po wsi, parkowania pojazdów w okolicy basenu i przychodni rehabilitacyjnej 

przez osoby do tego nieuprawnione, znaków na ulicy Mickiewicza, które zasłaniają 

widoczność nie tylko kierowcom ale i pieszym (znaki poprawiono) oraz zmiany oznakowania 

ul. Senatorskiej, w tej sprawie wyjaśniono, że to oznakowanie może zmienić tylko ZDKiA 

jako zarządca drogi wyższej kategorii. Wszystkie zgłoszenia były na bieżąco załatwiane. 

Tylko w jednym przypadku sprawa okazała się bezzasadna. 

5/ W miesiącu marcu i kwietniu interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które 

dotyczyły min: pozostawienia przez sąsiada złomu przy bramie, nawożenia na posesję ziemi, 

która powoduje obniżania się sąsiedniej posesji i spływ wód na tą posesję, nieporządków 

robionych przez współwłaściciela nieruchomości min. nie uprzątania wyjmowanego z pieca 

popiołu oraz gromadzenia różnego rodzaju odpadów w piwnicy, pozostawienia przez syna 

psa w mieszkaniu ojca mimo tego, że ma on już własne mieszkanie, braku na posesji koszy do 

gromadzenia odpadów. Pozostawienia w mieszkaniu psa bez należytej opieki. Tu okazało się, 

że właściciel psa jest w szpitalu – zobowiązano syna do zabrania psa pod swoja opiekę co też 

zostało wykonane.  

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w omawianym okresie interweniowano 1 

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

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

w stosunku do młodzieży, która w parku zaśmiecała teren łupinami słonecznikowymi – 

sprawcy zanieczyszczenia zostali wylegitymowani i zobowiązani do posprzątania terenu co 



natychmiast wykonali.   Przez cały omawiany okres strażnicy miejscy w godzinach rannych 

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

zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. W płatnej strefie parkowania interweniowano 

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

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

udzielono pomocy prawnej innym Strażom Miejskim w związku z wykonywanymi 

czynnościami w stosunku do mieszkańców naszego terenu. 

7/ W miesiącu marcu strażnicy uczestniczyli jako jury w Gminnym Konkursie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbywał się w Publicznym Gimnazjum. W 

miesiącu kwietniu strażnicy uczestniczyli w spotkaniu z podopiecznymi i uczniami Zespołu 

Placówek Specjalnych w Praszce. W omawianym okresie strażnicy zabezpieczali też trzy 

uroczystości religijne na terenie Praszki.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

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

rozpatrzono trzy spraw indywidualne, z których jedna sprawa została czasowo zawieszona w 

związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego co potwierdza dostarczone 

zaświadczenie z Zakładu Lecznictwa Odwykowego. Jedna sprawa została zawieszona na 

jeden miesiąc celem umożliwienia pacjentowi podjęcia leczenia w związku z Jego deklaracją 

o dobrowolnym poddaniu się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa została skierowana do 

Sądu Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i Nieletnich celem wszczęcia postepowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

Na tym posiedzeniach komisja zaopiniowała też jeden  wniosek o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych wnioskiem jednorazowym złożonym przez OSP. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiły się cztery osoby. 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 jednym przypadku członek rodziny prosił o 

wstrzymanie prowadzonego postanowiono gdyż osoba która została zgłoszona do komisji jest 

chora i czas rekonwalescencji po operacji będzie dość długi. Dlatego postanowiono 

wstrzymać prowadzone postepowanie na cały okres trwania leczenia lub do czasu 

ewentualnej interwencji ze strony rodziny. 

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

dodatkowe dofinansowanie dla członków dwu członków 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 15 osób. 

4/ W dniu 19 marca 2015 roku na basenie pływackim odbyły się Międzygminne Zawody 

Pływackie, w których wzięło udział ponad 140 uczestników ze szkół podstawowych nie tylko 

z naszej gminy ale też i gmin ościennych min. z woj. łódzkiego. Patronat nad zawodami 

objęło Starostwo Powiatowe z Olesna oraz Gminna Komisja ds. RPA z Praszki. Z funduszy 

profilaktyki zostały sfinansowane medale dla zwycięzców. O tym fakcie pisały też Kulisy 

Powiatu. 

5/ W dniu 24 marca 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 została 

zainaugurowana Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tegoroczna inauguracja kampanii 

odbyła się pod hasłem „Gramy w jednej drużynie”.  



6/ W dniu 30 marca z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości Stowarzyszenie „Nasza 

Szansa” przy udziale OPS, GK ds. RPA, Komisariatu Policji oraz MGOKiS w Praszce 

zorganizowało spotkanie „Trzeźwo w Przyszłość”, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół 

naszej gminy oraz członkowie klubu i stowarzyszeń abstynenckich. W tym dniu odbyła się 

też akcja „Prowadzę jestem trzeźwy”, podczas której kontrolowani kierowcy otrzymywali 

pamiątkowe breloczki oraz broszurki. O tych zdarzeniach też pisały kulisy powiatu.    

7/ Do szkół uczestników ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zostały 

przekazane formularze ankiet ewaluacyjnych, które będą niezbędne do przeprowadzenia 

badań „Młodzież i substancje psychoaktywne”. Badania będą prowadzone w ramach 

kampanii ZTU a dla jej uczestników są bezpłatne. Wyniki prowadzonych badań będą znane i 

opracowane do końca 2015 roku. 

8/ Do PARPA i Zarządu Województwa Opolskiego została przekazana po jej opracowaniu 

ankieta statystyczna PARPA G-1 informującą o podejmowanych działaniach z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach za 2014 rok.  

 

 

 Inne informacje: 

- w dniu 14 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie LGD Górna Prosna. Udzielono 

absolutorium zarządowi. Przedstawiono działania LGD w mijającej kadencji. Gmina Byczyna 

wystąpiła /decyzją Rady/ z naszego LGD z zamiarem przystąpienia do LGD Dolina 

Stobrawy.  

 W materiałach dodatkowych przedstawiłem Państwu pisemną informację o analizie kosztów 

poniesionych przez gminy i uzyskanych środków dofinansowania /oraz sytuację naszej gminy 

na tle sąsiednich/. 

- w marcu Gmina Praszka została laureatem konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie 

Ambasadora Sukcesu / w konkursie brał udział Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie/ i 

otrzymała statuetkę „ Emil 2015” przyznaną w plebiscycie „ Spróbujmy razem pokonać 

bariery” za pomoc i wsparcie drugiego \człowieka. 

- Zaproszenie na uroczystość wręczenia  nagród Praszkowski Koziołek i 35 lecie Muzeum w 

Praszce. 


