
       Praszka, dnia 2016-10-27         

OR.I. 0057.7.2016  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 27 września 2016r. do dnia 27 października 2016r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

W dniu 21.10.2016r. 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 30.09.2016 r.  

Na plan dochodów w kwocie 42.630.028,34 zł wykonanie wynosi 33.398.883,40  zł tj. 

78,4 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.09.2016 r.  

Na plan wydatków w kwocie 44.059.909,34 zł wykonanie wynosi 29.345.204,80 zł tj. 

66,6 % w stosunku do planu 

 

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

     do dnia  30.09.2016 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   33.398.883,40 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota            29.345.204,80 zł 

     Wykonane przychody   to kwota         2.454.881,69 zł 

     Wykonane rozchody to kwota             1.377.000,00 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec września wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  3.062.953,30 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

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

 3.894.759,95 zł    

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1/ trwają roboty budowlane przy remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 24.  Termin  

    wykonania robót to 05.11.2016r., jednakże zakres robót zostanie zwiększony, a termin wykonania 

    wydłuży się do końca roku, 

2/ trwają prace remontowe nawierzchni ulic bocznych od Kolorowej, 

3/ trwają roboty remontowe pomieszczeń natrysków na stadionie sportowym w Praszce, 



4/  trwają roboty oświetleniowe i uzupełnienia punktowe oświetlenia przez TAURON oraz 

rozbudowa sieci oświetleniowej ulicy listopadowej w Praszce, 

5/ ogłoszono przetarg na docieplenie stropodachu budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie. 

 

- w zakresie oświaty: 

 

 Informację roczną z realizacji zadań oświatowych oraz sprawy bieżące przedstawi Pani 

Danuta Janikowska – Z-ca Burmistrza w punkcie 20 porządku sesji. 

 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Zgodnie z Uchwała Nr 111/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. , 

aktem notarialnym  Rep.  A  nr  2734/2016  z  dnia  10  października  2016  r.  dokonano  

zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Praszka,  oznaczonej w 

ewidencji gruntów na arkuszu mapy 1 obrębu Kowale jako działka nr  456/1  o pow.  0,0117 

ha ,  na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej , oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu 

Kowale jako działka nr  266/1  o  pow.  0,0117 ha. Wartość  zamienianych działek była równa 

t. j. po  2340,00 zł. 

W dniu 5 października b.r. został ogłoszony trzeci przetarg, który odbędzie się 30 listopada 

b.r. na sprzedaż 4 działek , położonych w Praszce przy ul. M. Dąbrowskiej, przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych na arkuszu mapy 22 nr : 

355/6    o pow. 0,1062 ha – cena wywoławcza 54 700,00 zł 

355/6    o pow. 0,1060 ha – cena wywoławcza 54 600,00 zł 

355/7    o pow. 0,0855 ha – cena wywoławcza 44 200,00 zł 

355/10  o pow. 0,0862 ha – cena wywoławcza 44 600,00 zł 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ W  miesiącu wrzesień - październiku  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty  

pracownikowi OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka. 

Jeden raz pracownikowi ewidencji ludności w związku  z koniecznością dostarczenia  

dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej. Trzy raz pracownikowi ochrony środowiska 

przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto 

wykonano 26 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W trakcie 

służby wykonano też sześć wyjazdów służbowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego celem 

dostarczenia korespondencji urzędowej dla mieszkańców gminy, sołtysów oraz szkół. 

Wykonano jeden wyjazd służbowy do Opola w sprawach Urzędu Miasta. Udzielono też jeden 

raz asysty pracownikom wymiaru podatków Urzędu Miejskiego przy czynnościach 

kontrolnych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Przez cztery dni rozwożono 

po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  pięć służby z czego 

jedną w godzinach nocnych a cztery pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas 

których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie 

przepisów o prowadzeniu działalności handlowej, zwracano też uwagę na osoby podejrzanie 

się zachowujące celem zapobieganiu kradzieżom kieszonkowym. W godzinach nocnych 



czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym. Była też jedna służba wykonana 

wspólnie z funkcjonariuszami BSP Policji z Opola. W związku ze Świętem Zmarłych w dniu 

24 października odbyło się spotkanie z Naczelnikiem WP i RD KP Olesno w sprawie 

przygotowania do Akcji Znicz 2016. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano trzy razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i trzy raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji 

zobowiązywano do oczyszczenia chodnika z zalegających nieczystości, pousuwania liści i 

gałęzi, które zostały połamane w wyniku deszczu i wiatrów oraz obcięcia gałęzi z krzewów, 

które utrudniają widoczność podczas wyjazdu z dróg podporządkowanych. W Referacie 

infrastruktury i GOSKOM interweniowano w sprawie zarwanego chodnika przy ulicy 

Senatorskiej i zanieczyszczonej szkłem ulicy Listopadowej. W ZDKiA interweniowano w 

sprawie zabitego lisa i dzika, które leżały na DK 42 i zwrócenia uwagi na prowadzone prace 

przy budowie ronda ul. Kaliska i Gańska.  Interweniowano też w PKP w sprawie zarwanej w 

wyniku spalenia piwnicy ziemnej. Zobowiązano właściciela budynku przy ul. Listopadowej 

aby go zabezpieczył ponieważ odpada z niego tynk i kawałki dachu (to zalecenie zostało 

natychmiast wykonane). 

4/ W miesiącu wrzesień - październiku przyjęto osmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi 

min. w sprawach: Utrudniania wyjazdu ze sklepu „Netto”, w sprawie zachwaszczonej działki 

w miejscowości Aleksandrów (wezwano właścicieli do jej uporządkowania, wypuszczania do 

rowu melioracyjnego wód opadowych z posesji i nie czyszczenia rowu (odnośnie wód skarga 

bezzasadna a czyszczenie to sprawa spółki wodnej, której przekazano tą interwencję), 

wyrzucania odpadów pochodzących z zakładu kosmetycznego do pojemników będących 

własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, wypuszczania psów bez opieki na teren przyszłego 

parku przy ul. Kolorowa – Nałkowskiej, wywożenia do lasu w Strojcu odpadów 

pochodzących z odzysku metali kolorowych i ich palenie w lesie (w tej sprawie 

zawiadomiono nadleśnictwo w Wieluniu, wywożenia do lasu w Kowalach zaprawionego 

zboża i innych odpadów (po ustaleniu właściciela lasu wezwano Go do uporządkowania 

terenu), psa który przybłąkał się na posesję w Sołtysach (pies został przekazany do 

schroniska). Kotów, które zostały podrzucone na posesję w Wygiełdowie. 

5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które 

dotyczyły min: wypalania odpadów na swojej posesji i powodowania zadymienia posesji 

sąsiada, wypuszczania wód opadowych z posesji do wspólnego rowu, który nie jest 

czyszczony w Brzezinach, przeoranie miedzy podczas prowadzenia prac polowych w 

Wierzbiu, nie przycinania gałęzi z krzewów, które zasłaniają widoczność na drogę i powodują 

utrudnienia w wyjeździe sąsiadowi. 

6/ W miesiącu wrzesień - październiku trzy  razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem 

jazdy znaki na ulicach miasta. Interweniowano też w stosunku do osób, które paliły papierosy 

na przystankach PKS. W Spółdzielni Mieszkaniowej odbyto spotkanie w sprawie wyrzucania 

do koszy na terenie spółdzielczym śmieci do spółdzielczych śmietników. Przez wszystkie dni 

nauki szkolnej w godzinach rannych patrolowano okolice przejść dla pieszych przy ul. 

Fabryczna (PSP 3), Warszawska (PSP 4) i Piłsudskiego (PSP 2) ze zwróceniem uwagi na 

dzieci idące do szkoły, ponadto w związku ze skargami kierowców autobusów 

interweniowano w stosunku do rodziców przywożących dzieci do PSP 2 oraz pracowników 

OPS aby nie pozostawiali samochodów w obrębie przystanku PKS. Zatrzymano też jedną 

osobę, która usiłowała wyrzucić odpady z zakładu kosmetycznego do pojemnika na terenie 

SM.  

 

-   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 sprawy indywidualne, z których w dwu przypadkach sprawy zostały 

skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego 

sposobu leczenia. Podczas tego posiedzenia komisja zapoznała się z propozycjami wydatków 

budżetowych na realizację gminnego programu profilaktyki w 2017 roku. Propozycja 

wydatków została przekazana Skarbnikowi Gminy celem ujęcia ich w budżecie na 2017 rok. 

Członkowie komisji zapoznali się też z projektem porozumienia międzygminnego 

przygotowanego w Starostwie Powiatowym w sprawie dofinansowywania przez gminy zadań  

realizowanych przez Przychodnię Uzależnienia w Oleśnie w zakresie pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych od alkoholu a nie finansowanych przez NFZ – dotyczy to zadania 

gminy w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej. 

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

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

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

problem alkoholowy.  W jednym przypadku w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie 

sporządzono Niebieską Kartę a informację o występowaniu przemocy domowej przekazano 

do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Udzielano też informacji o toku postepowania w przypadku 

deklaracji dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub informowano jak wygląda 

postepowanie w przypadku podjęcia czynności przez komisję.  

3/  W dniu 29 września 2016 roku Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji ds. RPA 

uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w sprawie 

w/w Porozumienia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin sygnatariuszy 

porozumienia to jest Dobrodzień, Gorzów Śl, Krzepice, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki i 

Zębowice.  

4/ Od końca września rozpoczęto przygotowania do realizacji jesiennej edycji programu 

profilaktycznego III Elementarz czyli program siedmiu kroków oraz elementarza 

gimnazjalnego. Zajęcia rozpoczęły się 10 października i są realizowane we wszystkich 

szkołach podstawowych za wyjątkiem szkoły w Przedmości gdyż tam uczą się tylko klasy I – 

III oraz w gimnazjach w Praszce i Wierzbiu. Zajęciami objęto  200 uczniów z 11 klas. Zajęcia 

odbywają się raz w tygodniu i potrwają do 9 grudnia. Prowadzi je 10 instruktorów.  

5/ W dniu 1 października 2016 roku przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich „Nepsis” i 

„Nasza Szansa” oraz przedstawiciele Gminnej Komisji ds. RPA uczestniczyli w XI Śląskim 

Forum Abstynenckim, którego organizatorem był Regionalny Związek Stowarzyszeń 

Abstynenckich Województwa Śląskiego i Miasto Chorzów. Tu należy nadmienić, że na 

terenie województwa opolskiego takie zrzeszenie mimo usilnych starań nie funkcjonuje i 

dlatego nasze stowarzyszenia abstynenckie przystąpiły do śląskiego zrzeszenia. 

6/ W dniu 8 października w klubie abstynenta były prowadzone zajęcia terapeutyczne dla 

członków rodzin osób uzależnionych. Prowadzili je psycholodzy – terapeuci uzależnień z 

Olesna i Woskowic. 

7/ W dniu 14 października 2016 roku podopieczni świetlicy terapeutycznej w Praszce w 

ramach porozumienia z fundacją – stowarzyszeniem „Bądź dobroczyńcą” uczestniczyli w 

zajęciach zorganizowanych w „Aqua Parku” we Wrocławiu. Całość kosztów związanych z 

tym wyjazdem oraz pobytem we Wrocławiu pokryło w/w Stowarzyszenie.  

8/ W dniu 25 października 2016 roku przedstawiciele naszej gminy na  zaproszenie 

organizatora kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczestniczyli w uroczystym 

podsumowaniu kampanii, które odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, podczas 

którego laureat nagrody głównej Antoni Habek z PSP Nr 3 w Praszce odebrał swoja nagrodę 

– rower wraz z dodatkowymi elementami czyli kaskiem i kamerą sportową za zwycięstwo w 

konkursie plastyczno - literackim  „Pod dobrą opieką”.  

 



Inne informacje: 

- rozpoczęto prace nad projektem budżetu na 2017 rok dla Gminy Praszka. W związku z tym 

poddano analizie wnioski do funduszu sołeckiego oraz wnioski do budżetu złożone przez 

Państwa Radnych. 


