
       Praszka, dnia 2015-10-08         

OR.I. 0057.6.2015  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 27 sierpnia 2015 r. do 08 października 2015r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  
  

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.08.2015r.: 

 

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

początku roku do dnia 31.08.2015 r.  

Na plan dochodów w kwocie 35.008.158,47 zł wykonanie wynosi  23.823.419,55 zł tj.  

68,1% w stosunku do planu. 

 

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

początku roku do dnia 31.08.2015 r.  

Na plan wydatków w kwocie 37.482.073,06 zł wykonanie wynosi 20.274.367,40 zł tj. 

54,1% w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie: 

- pomocy społecznej  -  309.323 zł, 

- wyprawki szkolnej - 15.000 zł, 

- ewidencji ludności w zakresie spraw obywatelskich - 30.611 zł, 

- wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 77.925,59 zł, 

- referendum  ogólnokrajowego -  14.380 zł, 

- wyborów do Sejmu i Senatu - 14.864 zł, 

- rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014r. - 72.701,59 zł. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Zakończono wymianę instalacji centralnego w budynku  PSP nr 2 w Praszce.  

2. Trwają ostatnie prace przy wymianie instalacji centralnego w budynku  PSP w 

Kowalach. 

3. Trwają prace przy dociepleniu  budynku PSP w Kowalach.  

4. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na „Przebudowę dróg gminnych w 

gminie Praszka”. Przebudowane w zakresie nawierzchni zostaną drogi w 

miejscowościach : Rosochy, Szyszków, Strojec, Przedmość, Wierzbie. 

5. Trwają prace na przebudowę odcinka ul. Listopadowej i Styczniowej oraz ul. 

Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce. Termin wykonania robót: 16.11.2015r.  



6. Podpisano umowę na „Modernizację ujęcia wody w Kowalach”. Prace będzie 

wykonywać firma BARTOSZ z Kielc za kwotę 441 196,14 zł. Zakres firmy 

GOSKOM: 556 581,57 zł  

7. Wykonano ogrodzenie placu zabaw nad rzeką Wyderką w Praszce. Koszt robót 

wyniósł: 18 500,00 zł. 

8. Zakończyła pracę gminna komisja powołana przez Wojewodę Opolskiego do 

szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą. Oszacowano szkody w 15 

gospodarstwach. 

 

 - w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Zgodnie  z  uchwałą  Nr 21/IV/2015  Rady  Miejskiej  w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r.  w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  przeznaczenie  do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej , 

położonej w Strojcu przy ul. Częstochowskiej , aktem notarialnym Rep. A nr  5221/2015  

z dnia 26 sierpnia 2015 r. została sprzedana niezabudowana działka oznaczona na arkuszu 

mapy 1 obrębu Strojec nr 446/1 o pow. 0,1800 ha za cenę 39 080,00 zł plus 23 % podatku 

VAT , co razem stanowi kwotę 48 068,40 zł. Cena wywoławcza wynosiła 38 600,00 zł. 

 

Zgodnie z  uchwałą  Nr 22/IV/2015  Rady  Miejskiej  w  Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w 

sprawie  wyrażenia  zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  bezprzetargowej  nie-

ruchomości  gruntowej położonej w Praszce przy ul. 3 Maja , aktem notarialnym Rep. A nr 

5510/2015 z dnia 3 września 2015 r. została sprzedana niezabudowana działka oznaczona na 

arkuszu mapy 21 obrębu Praszka nr 56/17 o pow. 0,0131 ha za cenę 12 700,00 zł  plus  23 % 

podatku VAT , co razem stanowi kwotę 15 621,00 zł . 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 131/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 

w  Praszce , aktem  notarialnym  Rep. A nr 5824/2015  z  dnia  16  września  2015 r.  została 

sprzedana niezabudowana działka oznaczona na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka nr 365/5  o 

pow.  0,1144 ha  za  cenę  8 910,00 zł  plus  23 %  podatku  VAT , co razem  stanowi kwotę 

10 959,30 zł . Cena wywoławcza wynosiła 8 800,00 zł . 

 

Zgodnie  z  uchwałą  Nr  24/IV/2015  Rady  Miejskiej  w  Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z prze- 

znaczeniem pod przepompownie ścieków , aktem notarialnym Rep. A nr 4007/2015 z dnia 9 

lipca 2015 r.  zostały  nabyte  działki  zajęte  pod  przepompownie  ścieków , oznaczone  na 

arkuszu mapy 1 obrębu Gana nr 1091/1 o pow. 0,0019 ha za cenę 1 002,00 zł  i  1092/1  o 

pow. 0,0235 ha za cenę 12 400,00 zł. 

 

Zgodnie z  uchwałą  Nr 24/IV/2015  Rady  Miejskiej  w  Praszce  z  dnia 5 lutego 2015 r. w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  na  rzecz Gminy Praszka , aktem 

notarialnym Rep. A nr 4015/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. została ustanowiona służebność prze- 

syłu na  rzecz  Gminy  Praszka  , polegająca  na  odpłatnym  prawie  przebiegu przez  działki 

oznaczone na arkuszu mapy 1 obrębu Gana nr 1091/2  i  1092/2 sieci kanalizacji sanitarnej w 

postaci rurociągu ( ks 125 ) o długości 190 m oraz na odpłatnym  prawie  korzystania z  tych 

działek w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją , konserwacją , naprawami i 

modernizacją w pasie gruntu niezbędnym do wykonania powyższych czynności. Jednorazowa 

odpłatność z tego tytułu została ustalona na kwotę 8 070,00 zł. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

  



1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dwa raz udzielali asysty  pracownikowi OPS w 

związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi u podopiecznych w tym jedna sprawa 

dotyczyła odwiezienia podopiecznego do zakładu lecznictwa odwykowego w Parzymiechach, 

jeden raz udzielono asysty pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną, 

cztery razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem 

drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 25 konwojów wartości pieniężnych 

dla potrzeb Urzędu Miasta. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy materiały dotyczące 

ogólnopolskiego referendum oraz przez jeden dzień materiały dotyczące wyborów 

parlamentarnych. Przez pięć dni wożono po terenie gminy komisję do szacowania szkód w 

związku z występującą suszą. Przez dwa dni wożono też po terenie gminy korespondencję 

urzędowa. 

2/ W okresie sierpień - październik strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  osiem służb z 

czego dwie w godzinach  popołudniowych a wszystkie pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej, interweniowano 

min. w sprawie  banerów, które wyglądały nie estetycznie i stwarzały zagrożenie dla 

rowerzystów. Wspólnie sprawdzano min. stan przygotowań miejsc postojowych dla 

autobusów oraz pojazdów indywidualnych w związku z koronacją. W dniu 12 września 

wspólnie patrolowano miasto ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo 

pielgrzymów przybyłych na uroczystości koronacyjne. Wspólnie wykonywano też czynności 

związane z kolizją na ulicy Kilińskiego – wykonano dla potrzeb urzędu dokumentację 

fotograficzną przewróconego w związku z kolizja drzewa. Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego wspólnie z Dzielnicowymi przeprowadzono lustracje okolic szkół na terenie gminy 

a wnioski i uwagi z tej lustracji przekazano do właściwych zarządów dróg oraz referatu 

Infrastruktury Urzędu Miejskiego. Do Komisariatu Policji strażnicy przekazali mężczyznę, 

który był pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie w stosunku do innych osób. 

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

5  razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min. do  oczyszczenia 

chodnika z zalegających nieczystości oraz przycięcia gałęzi, które wychodziły na chodnik i 

stwarzały zagrożenie dla przechodniów. Interweniowano też w sprawach konieczności 

przycięcia odrostów drzew wychodzących na chodnik. Interweniowano też w sprawie 

uszkodzonego ogrodzenia na ulicy Kaliskiej gdzie zobowiązano właściciela działki do jego 

naprawienia. W podobnych sprawach interweniowano też siedem razy w stosunku do 

instytucji. Tu interweniowano też w sprawie reklam ustawianych na chodniku oraz 

konieczności uporządkowania placów składowych przy sklepach. Interweniowano też w 

Zarządzie Dróg Powiatowych z wnioskiem o przycięcie gałęzi drzew, które zasłaniają znaki 

drogowe oraz przypomniano o konieczności wysprzątania ulicy Fabrycznej w związku z 

planowanym tam parkingiem w związku z Koronacją. Interweniowano też w firmie 

obsługującej pojemniki na odzież używaną aby odpowiednio je zabezpieczała lub usunęła z 

miejsc publicznych. Ten wniosek zrealizowano i dwa pojemniki z ulicy Kaliskiej zostały 

zabrane. 

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

sprawach: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, zastawiania wspólnych części 

podwórza i utrudnianie sąsiadowi dostępu do jego komórki, nocowania na klatce schodowej 

osoby bezdomnej, ustawiania na przystankach PKS plakatów wyborczych, uszkodzonej 

barierki na kładce prowadzącej do PSP Nr 2, zasypywania przydrożnego rowu w 

miejscowości Kowale, załamanej drogi w Szyszkowie, zanieczyszczonego chodnika przy 

ulicy Bocznej, parkowania pojazdów w sposób utrudniający dojazd do śmietników, 

parkowania pojazdów pod oknami budynku sąsiada, zajmowania miejsc dla osób 

niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione, wystawiania plakatów wyborczych w 



pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi  oraz wypuszczania do rowów odwadniających 

substancji niewiadomego pochodzenia. Wszystkie zgłoszone sprawy były na bieżąco 

obsługiwane sporządzano odpowiednie notatki oraz dokumentację fotograficzną tam gdzie 

zachodziła taka potrzeba  przekazywano informacje służba właściwym do ich załatwienia. W 

dwu przypadkach skarga i zgłoszenie okazały się bezzasadne. 

5/ W miesiącu  sierpień - październik interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, 

które dotyczyły min: pozostawiania psa bez opieki w miejscowości Kowale oraz 

zaniedbywania psa, który głośno ujada gdy jest sam pozostawiany w domu, utrudnianie 

dostępu do wspólnych części podwórza oraz posiadanej komórki, utrudniania naprawy 

ogrodzenia oraz nieodpowiedniego (wulgarnego) zachowania w stosunku do sąsiada. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w omawianym okresie interweniowano 2 

raz w  stosunku do osoby nietrzeźwej i jeden raz w stosunku do osoby zachowującej się 

nieodpowiednio w miejscu publicznym. Jeden raz interweniowano w związku z zagrożeniem 

życia i zdrowia do osoby przebywającej w parku wezwano karetkę pogotowia, która chorego 

zabrała do szpitala.  Dwa razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na 

ulicach miasta. W płatnej strefie parkowania interweniowano dziewięć razy wystawiając 

wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych. 

Interweniowano też na targowisku miejskim w związku z używaniem wag i odważników bez 

ważnych cech legalizacji.  

7/ W związku z rozpoczęciem roku szkolnego począwszy od pierwszych dni września 

patrolowano w godzinach rannych przejścia dla pieszych przy ulicach Fabryczna, 

Warszawska oraz Piłsudskiego ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Podobne 

czynności w miarę możliwości wykonywano też w godzinach południowych. Odbyto też dwa 

spotkania z najmłodszymi dziećmi w PSP Nr 2 i 3 w Praszce. Zabezpieczano też rajd 

integracyjny Gmin Praszka i Mokrsko trasą dawnej kolejki wąskotorowej 

 

-   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 dwie spraw indywidualne, z których obydwa wnioski zostały skierowane do 

Biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. 

Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też trzy wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych było to wnioski  jednorazowe złożonych przez podmioty gospodarcze 

w związku z obsługą imprez plenerowych oraz jeden wniosek dla nowego podmiotu 

gospodarczego planującego uruchomienie sklepu ze sprzedażą napojów alkoholowych. 

Komisja upoważniła też Przewodniczącego do wystąpienia z zapytaniami do Zakładów 

Lecznictwa Odwykowego w naszej okolicy o dane statystyczne w związku z 

przygotowaniami do opracowywania Programu Profilaktyki na 2016 rok. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się sześć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

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

problem alkoholowy.  W jednym przypadku członek rodziny prosił o wstrzymanie 

prowadzonego postanowiono gdyż osoba która została zgłoszona do komisji sama 

postanowiła dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu i dlatego zgłaszający chce 

sprawdzić ta deklarację. W jednym przypadku w związku z uzyskaniem informacji o 

możliwości występowania w rodzinie przemocy domowej została uruchomiona procedura 

„Niebieskiej Karty”, którą po wypełnieniu przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego i 

Policji celem zbadania sprawy. Zgłosiła się też jedna osoba nie z naszego terenu, która prosiła 



o pomoc dla brata nadużywającego alkoholu. Ponieważ brat mieszka w Ozimku 

zainteresowaną skontaktowano z tamtejszą Komisją a Przewodnicząca zobowiązała się dalej 

poprowadzić sprawę. Ta sama osoba zgłosiła się ponownie aby podziękować za pomoc w 

załatwieniu sprawy. 

Jak wynika z analizy przyjmowanych spraw problem z alkoholem mają osoby, które 

powróciły z pracy poza granicami Polski, nie maja ustabilizowanego życia rodzinnego, 

posiadają pieniądze i nie mogą znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca. Powrót traktują 

jako przeczekanie aby ponownie wyjechać poza granice Polski.  

3/ W dniach 28 – 30 sierpnia 2015 roku 12 osobowa grupa członków Stowarzyszenia „Nasza 

Szansa” uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 

„Zamczysko 2015” w Olsztynie koło Częstochowy, gdzie mogli się zaprezentować zwycięzcy 

konkursy „Przegląd poezji nie tylko abstynenckiej” organizowanego w Praszce przez to 

Stowarzyszenie. 

4/ W dniu 1 września podczas inauguracji roku szkolnego laureaci konkursów 

organizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł otrzymali nagrody 

ufundowane przez organizatora kampanii czyli Stowarzyszenie Producentów i dziennikarzy 

radiowych z Poznania. 

4/ Po wakacyjnej przerwie już zgodnie z programem pracy zostały wznowione zajęcia 

profilaktyczne w Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. Na zajęcia do Świetlicy według danych 

na dzień 1 października uczęszcza 15 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.  Opiekę na dziećmi 

sprawuje jeden instruktor i czterech wolontariuszy. Świetlica dla dzieci jest czynna 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12
00

 do 18
00

. Przychodzące do 

świetlicy dzieci otrzymują posiłek przygotowywany samodzielnie w ramach prowadzonych 

zajęć. 

5/ W dniu 3 października 2015 roku przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich „NEPSIS” i 

„Nasza Szansa” uczestniczyli w X Śląskim Forum Abstynenckim, które było zorganizowane 

pod Patronatem Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. 

  

Inne informacje: 

- na 20 października ustalony jest termin spotkania z Radą Miejską w sprawie strategii – 

proszę o ustalenie godziny. Materiały dotychczas opracowane zostaną państwu przesłane na 

skrzynki e-mail. 


