
       Praszka, dnia 2017-02-08         

OR.I. 0057.1.2017  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 18 stycznia 2017r. do  9 lutego 2017 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.12.2016r.: 

 

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

od początku roku do dnia 31.12.2016 r.  

Na plan dochodów w kwocie 43.281.780,73 zł wykonanie wynosi  43.811.169,65 zł 

 tj. 101,2 % w stosunku do planu. 

 

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

od początku roku do dnia 31.12.2016 r.  

Na plan wydatków w kwocie 44.711.661,73 zł wykonanie wynosi 42.009.702,02 zł  

tj. 94,0 % w stosunku do planu. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1/  trwa remont pomieszczeń w Urzędzie miejskim/ na parterze/, 

2/ trwają prace przy remoncie klatki schodowej i korytarzy w budynku komunalnym  

    Pl. Grunwaldzki 25, 

3/ uzyskano pozwolenie na rozbudowę basenu krytego. W trakcie są roboty kosztorysowe 

    i  projekty wykonawcze. Termin wykonania prac projektowych to 15 marca br., 

4/ w trakcie przygotowania jest specyfikacja na budowę klatki schodowej w szkole-przedszkolu  

    w Kowalach, 

5/ ze względu na warunki atmosferyczne na bieżąco prowadzona jest akcja uszarstniania dróg  

    i chodników, 

6/ podpisano z  GOSKOM-em umowę na zarządzanie nieruchomościami na 3 lata na kwotę  

    594.000 zł 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. 30 stycznia 2017r. wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający wg stopnia awansu 

zawodowego dla 5 nauczycieli stażystów kwotę 16.586,68 zł i dla 37 nauczycieli 

mianowanych kwotę 55.814,34 zł. 

2. 31 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, na 

którym poruszono kwestie dotyczące  restrukturyzacji dotyczącej reformy oświaty. 

3. Zakończono przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na etapie gminnym. 



4. 3 lutego odbyło się szkolenie dyrektorów dotyczące zasad wspólnego rozliczania 

podatku od towarów i usług w gminie oraz wszystkich jej jednostkach budżetowych. 

5. Naliczono i wypłacono dotację na miesiąc styczeń 2017 r.: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbiu – 80.597,63 zł 

- Oddział Przedszkolny w Wierzbiu – 22.499,52 zł 

- Gimnazjum w Wierzbiu – 51.660,66 zł 

- Felicjanki – 20.669,18 zł 

- Żłobek Klasa dla Bobasa – 4.500,00 zł 

6. Zakupiono programy Baza Analiz Wynagrodzeń oraz Program Rozrachunki w celu 

prawidłowego funkcjonowania referatu oświaty. 

7. Przygotowano projekty budżetowe dla placówek oświatowych na 2017 r. 

 
-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Bieżąca działalność. 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W  miesiącu styczeń - luty  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty  pracownikowi OPS 

w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych. Dwa raz pracownikowi 

ewidencji ludności w związku  z koniecznością dostarczenia  korespondencji urzędowej dla 

osoby starszej, która ma problem z poruszaniem się oraz wywiadami związanymi z 

wymeldowaniem. Wykonano 15 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu 

Miejskiego. W trakcie służby wykonano też trzy wyjazdy służbowe dla potrzeb Urzędu 

Miejskiego celem dostarczenia korespondencji urzędowej do instytucji na terenie gminy. 

Wykonano też jeden wyjazd służbowy poza teren gminy do Skierniewic w sprawach Urzędu 

Miasta. Na polecenie Urzędu Wojewódzkiego wspólnie i insp. ds. obywatelskich i 

zarządzania kryzysowego dokonano lustracji pustostanów i nieczynnych obiektów 

magazynowych pod katem gromadzenia tam odpadów niebezpiecznych. Takich przypadków 

nie odnotowano a informacje na ten temat przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Udzielono 

też asysty inspektorom weterynaryjnym z Olesna w związku ze sprawdzaniem doniesienia o 

złym traktowaniu zwierząt przez hodowcę w miejscowości Gana.  

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

jedną w godzinach nocnych, jedną popołudniowych a cztery pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności, zwracano też uwagę na 

osoby bezdomne poprzez sprawdzanie miejsc gdzie najczęściej się gromadzą. Na zmianie III 

czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym i też zwracano uwagę na osoby 

bezdomne oraz te miejsca gdzie najczęściej się gromadzą. Wspólnie z funkcjonariuszami 

Policji oraz Kierownikiem OPS na polecenie Urzędu Wojewódzkiego w godzinach nocnych 

dokonano badań statystycznych dotyczącym miejsc przebywania bezdomnych, ich wieku oraz 

okresu bezdomności i przyczyn bezdomności. W trakcie tych czynności sprawdzano też 

bezdomność na terenie gminy. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 12 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 12 raz w stosunku do instytucji. Podczas interwencji 

zobowiązywano ich do oczyszczenia chodników z zalegającego śniegu oraz usunięcia 

oblodzenia z chodników przed posesjami. Zwracano też uwagę właścicielom posesji w 

miejscach gdzie występowały nawisy lodowe i śnieżne, gdy zachodziła potrzeba udzielano 

pomocy przy zabezpieczaniu takich miejsc. Interweniowano też w ZDP z wnioskiem o lepsze 

zadbanie o przejść dla pieszych szczególnie przy szkołach i nie zasypywanie przejść podczas 



odśnieżania ulic. W podobnej sprawie interweniowano też w Spółdzielni Mieszkaniowej. W 

ZDPiA interweniowano w sprawie oblodzeni na chodnikach w związku z niedrożnymi 

studzienkami deszczowymi na ulicy Piłsudskiego. W związku ze zgłoszeniami 

interweniowano w Goskom w sprawie posypania drogi przy garażach ul. Obr. Pokoju, w tej 

sprawie interweniowano dwa razy. W związku ze stwierdzeniami zarwanej ulicy 3-go Maja 

przy studzience kanalizacyjnej, zabezpieczono to miejsce i zawiadomiono Goskom oraz 

Urząd Miejski. W tym samym dniu awaria została usunięta. 

4/ W miesiącu styczniu i lutym przyjęto dwunastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. 

w sprawach: sarny – koziołka, który przebywał na terenie wsi Strojec – został zbadany przez 

weterynarza i o tym fakcie powiadomiono Nadleśnictwo Wieluń i Koło łowieckie. 

Nieprawidłowych znaków drogowych ustawionych na ulicy Stanisławka w Strojcu, dużego 

oblodzenia przy pawilonach handlowych przy ul. Piłsudskiego i Mickiewicza. Zajmowania 

miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione, parkowania 

pojazdów na ulicy Żeromskiego z sposób niezgodny z oznakowaniem, dużego zadymienia 

powstającego w okolicy ul. Mickiewicza i Senatorskiej, bezdomnych kotów, które są 

dokarmiane w blokach co nie podoba się innym mieszkańcom, zabitego kota na ulicy 

Mickiewicza. Bezpańskiego psa, który przedostał się na teren zakładu Neapco. Biegającego 

bezpańskiego psa w miejscowości Rozterk, oblodzonego chodnika przy niezamieszkałej 

posesji przy ul. Warszawskiej. 

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

dotyczyły min: składowania śniegu usuwanego z podwórza w taki sposób, że opiera się on o 

ścianę sąsiada, wywozu popiołu na pogranicze działek sąsiadujących, ustawienia rynny 

spustowej w taki sposób, że woda spływa na posesję sąsiada i tam zamarza, palenia w piecu 

węglem niewiadomego pochodzenia co powoduje duże zadymienie i utrudnia życie sąsiadom. 

Gromadzenia się bezdomnych w pomieszczeniach gospodarczych niezamieszkałego budynku, 

którego właściciel mieszka poza Praszką. Psa który biega po polach na terenie Wsi Wierzbie a 

właściciel posesji, z której wybiega mieszka na terenie Wielunia. 

6/ W miesiącu styczeń - luty dwa  razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 

znaki na ulicach miasta. Przez wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach rannych 

patrolowano okolice przejść dla pieszych przy ul. Fabryczna (PSP 3), Warszawska (PSP 4) i 

sporadycznie Piłsudskiego (PSP 2) ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Jeden raz 

interweniowano w miejscu publicznym w stosunku do osoby, która paliła papierosy na 

przystanku PKS. Interweniowano też w stosunku do kierowców, którzy zgodnie z przepisami 

pozostawiali pojazdy na chodnikach ale to powodowało utrudnienia w ich odśnieżaniu. 

Podczas służby zwracano też uwagę na te miejsca gdzie gromadzą się osoby  bezdomne oraz 

odwiedzano też w miejscu zamieszkania osobę która opuściła zakład karny oraz osobę, która 

mieszka w Wierzbiu na terenie starych obiektów magazynowych. W związku ze zgłoszeniem 

odnośnie psa, który biega po polach na terenie wsi Wierzbie poproszono o udzielenie pomocy 

Straż Miejską w Wieluniu, która miała możliwość dotarcia do właściciela psa gdyż mieszka 

on w Wieluniu. 

7/ W miesiącu styczniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu oraz Urzędu Wojewódzkiego przesłano wymagane sprawozdania i 

informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej w 2016 roku. Skarbnikowi Gminy zostało 

przekazane rozliczenie wydatków poniesionych na działalność Straży Miejskiej w 2016 roku.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    i Pełnomocnika Burmistrza :   

 



1/ W omawianym okresie nie było  planowanych posiedzenia komisji. Planowane posiedzenie 

odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 roku. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się siedem 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 Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisariatu Policji w Praszce celem wszczęcia 

procedury i skierowanie go do pracy w zespołach roboczych. 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. 

Zostały pobrane dwa wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. Wnioski te będą rozpatrywane na lutowym posiedzeniu komisji. Zgłosiła się też 

jedna osoba, która kwestionuje opinię wydaną przez biegłych sadowych. Zainteresowanemu 

wyjaśniono, że komisja nie może kwestionować opinii biegłych sądowych i jedynym 

właściwym organem do rozpatrzenia tej sprawy jest Sąd. 

3/ W dniu 18 stycznia 2017 roku zostały podpisane umowy ze stowarzyszeniami „Nasza 

Szansa” i „Nepsis” na realizację zadań własnych gminy, na które został ogłoszony konkurs w 

dniu 30 listopada 2016 roku. 

4/ W dniu 2 lutego 2017 roku zostało sporządzone i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego 

w Opolu sprawozdanie dotyczące podejmowanych w 2016 roku działań profilaktycznych. 

Sprawozdanie zostało przyjęte a jego przyjęcie potwierdzone stosownym pismem. 

5/ Od 1 lutego 2017 roku pod nadzór Ośrodka Pomocy Społecznej została przekazana 

Świetlica Terapeutyczna w Praszce. Jak zakłada OPS od dnia 13 lutego to jest od rozpoczęcia 

ferii zimowych świetlica będzie funkcjonowała w pełnym wymiarze godzin. Obecnie trwają 

prace adaptacyjne w świetlicy, które maja na celu dostosowanie pomieszczeń do nowych 

koncepcji funkcjonowania tego obiektu. 

7/ Zostały rozliczone wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2016 roku. 

Szczegółowe rozliczenie w rozbiciu na poszczególne paragrafy zostało przekazane 

Skarbnikowi Gminy.  

7/  W dniu 3 lutego 2017 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy 

Gminą Praszka a Przychodnią Terapii Uzależnień z Olesna w sprawie współfinansowania 

działań terapeutycznych nie finansowanych przez NFZ. Porozumienie otrzymano z Gminy 

Dobrodzień, a po podpisaniu zostało przesłane do Gminy Rudniki.  Należy tutaj zaznaczyć, że 

do porozumienia międzygminnego z naszego powiatu przystąpiło 6 gmin. 

 

Inne informacje: 

 

1/  dot. oczyszczalni ścieków. 

     Trwają prace projektowe modernizacji oczyszczalni. Do Burmistrza wpłynęło pismo Pani                       

Prezes Bugajskiej z prośbą o przekazanie w formie aportu gruntów pod oczyszczalnią oraz 

pod planowaną rozbudowę. Szacowany koszt robót to ok. 8 mln zł. Aby oczyszczalnia jako 

spółka mogła samodzielnie prowadzić inwestycje, musi dysponować również gruntami. 

2/ dot. Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 

     Podpisano umowy dotacyjne dla PSP Olesno na kwotę 3600 zł / remont aportów 

powietrznych/ oraz 4000 zł / zakup wyposażenia pralni dla ubrań specjalnych/. 



3/ dot. Planu rewitalizacji. 

    Rozpoczęto prace nad Lokalnym Planem Rewitalizacji. Plan ten umożliwi staranie się o 

środki z RPO woj. Opolskiego na modernizację basenu / ewentualnie/. Koszt planu 19.000 zł 

/+ 23 % VAT/. Plan w końcowym etapie zostaje przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. 

4/  zlecono wykonanie pilotażowo 3 odcinków / 1 miesięcznie/ programów do telewizji 

internetowej gminy Praszka. Emisja poprzez Jou Tube oraz na stronie internetowej gminy. 

Jeżeli programy zostaną społecznie zaakceptowane/ duża oglądalność/ podpiszemy umowę na 

cykliczne programy miesięczne do końca roku. 

5/  obwodnica 

    W związku z konsultacjami na temat przebiegu trasy obwodnicy Praszki i Gorzowa proszę 

o zajęcie stanowiska co do rekomendowanego przez Gminę wariantu obwodnicy. 


