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       Praszka, dnia 2017-10-18        

OR.I. 0057.6.2017  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 08 września 2017 r. do  18 października 2017 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :    

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na dzień 31.08.2017r.: 

 

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

od początku roku do dnia 31.08.2017 r.  

Na plan dochodów w kwocie 45.660.558,38 zł wykonanie wynosi  29.845.405,69 zł 

 tj. 65,4 % w stosunku do planu. 

 

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

od początku roku do dnia 31.08.2017 r.  

Na plan wydatków w kwocie 48.703.910,38 zł wykonanie wynosi 28.722.916,26 zł  

tj. 59,0 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 

rodziny i pomocy społecznej o kwotę 473.798,16 zł, w zakresie rozliczenia funduszu 

sołeckiego za 2016r. o kwotę 72.647,11 zł oraz dotacji z WFOSiGW w Opolu na usuwanie 

wyrobów azbestowych  o kwotę 21.652,06 zł. 

W dniu 10 października rozpoczęła się planowana kontrola kompleksowa gospodarki 

finansowej gminy prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

Trwają prace związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2018 rok. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Zakończono prace przy realizacji II etapu rozbudowy i przebudowy budynku 

komunalnego przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce.  

2. Trwają prace przy budowie toalet publicznych w Praszce. Termin zakończenia upływa 

18.10.2017 r. 

3. Trwają prace przy przebudowie ul. Wodnej i części ul. Ogrodowej w Kowalach. Prace 

wykonuje firma REMOST z Olesna. Wykonano nowy wodociąg i kanalizację 

deszczową, trwają dalsze prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni. 

4. Zakończono prace przy przebudowie ul. Bratków, Tulipanów i jednego sięgacza ul. 

Mickiewicza w Praszce.  

5. Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce - rewitalizacja 

zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje” przeszedł 

ocenę formalną i zakwalifikował się do etapu oceny merytorycznej. Rozstrzygnięcie 

konkursu planowane jest na koniec października. 
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6. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Strojcu” uzyskał dofinansowanie w wysokości 499.990,27 zł w ramach RPO WO dla 

poddziałania „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Planowany 

termin podpisania umowy z Marszałkiem: listopad 2017 r. 

7. Trwają prace przy remoncie elewacji budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 49 w 

Praszce. Prace wykonuje firma ZRB Domański. Wynagrodzenie umowne: 55.378,38 

zł. Termin zakończenia prac: 15.11.2017 r. 

8. Otwarto oferty w 2 przetargu na docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 253 tys. zł.  

9.   W ramach naboru na Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury 

      drogowej na lata 2016-2019 (schetynówek) złożono wniosek na ul.Spacerową  

      w Kowalach. 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. 14 września przesłano do Wojewody Opolskiego wniosek o udzielenie wsparcia 

finansowego na działania w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 

„Aktywna tablica” wnioskowana kwota - 98.000,00 zł. Wniosek rozpatrzono 

pozytywnie. 

2. 29 września przekazano placówkom oświatowym 25% ZFŚS - 157.693,41 zł.  

3. 14 października wypłacono nagrody burmistrza i dyrektorów dla pracowników 

placówek oświatowych w wysokości – 12.100,00 zł 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Praszce nr 207/XXVIII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. 

z dniem 30 września 2017 r. rozwiązałem umowę zawartą w dniu 17.12.1993 między 

Komisarzem Rządowym Gminy Praszka a ZKS Motor Praszka, przedmiotem której było 

wydzierżawienie obiektów sportowych na stadionie w Praszce. 

W dniu 30 września 2017 r. Gmina Praszka zawarła z Zakładowym Klubem Sportowym 

,,MOTOR”  Praszka umowę, przedmiotem której było oddanie w użyczenie na rzecz klubu 

działki oznaczonej na arkuszu mapy 6 obrębu Przedmość nr 22 o pow. 1,8050 ha i części 

działki nr 23 o pow. 2,5500 ha z zabudowaniami, z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności statutowej klubu sportowego. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 

października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.   

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W  miesiącu wrześniu i październiku strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty  

pracownikowi OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka. 

Dwa razy  raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z koniecznością sporządzenia 

wywiadu środowiskowego dotyczącego wymeldowania osoby przebywającej poza miejscem 

zameldowania oraz jeden razy dostarczano za pokwitowaniem dowód osobisty osobie 

niepełnosprawnej. ,  Jeden raz Kierownikowi USC w związku z wizytą u osoby, która kończy 

100 lat. Sześć raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z 

obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 23 konwoje wartości 

pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Trzy razy rozwożono po terenie gminy 

korespondencję urzędową dostarczaną za pokwitowaniem. Dwa razy udzielono też asysty 

placowej na targowisku przy zbieraniu opłat targowych od obywateli Rumunii i Bułgarii. 

Przez trzy dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. 
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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 handlowej. Na zmianie III 

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

bezdomne oraz te miejsca gdzie najczęściej się gromadzą – uwag nie odnotowano. Wspólnie 

patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem uwagi na prawidłowe parkowanie pojazdów w 

strefie zamieszkania. Patrolowano też tereny ogrodów działkowych Reymonta i Relax w celu 

zapobiegania dewastacji mienia oraz kradzieżom. Patrolowano też okolice tych placówek 

handlowych, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i skąd dochodziły zgłoszenia o 

spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych – szczególnie dotyczyło to 

sklepu „Promilek”. Podczas patroli uwag nie odnotowano. Wspólnie zabezpieczano też 

Ogólnopolski Bieg Masowy „Praszkowska 10” oraz zwracano uwagę na park miejski w 

związku z narodowym czytaniem „Wesela” Wyspiańskiego.  Interweniowano też wspólnie  w 

stosunku do osoby nietrzeźwej, która zasłabła w parku miejskim. Ten nietrzeźwy został 

przewieziony do policyjnej izby zatrzymań w Praszce. Wspólnie uczestniczono też w 

działaniach „pieszy” i zwracano uwagę na przechodniów przy placu targowym, którzy nie 

korzystają z przejść dla pieszych – udzielono 10 pouczeń. Wspólnie prowadzono też działania 

związane z usuwaniem nie eksploatowanych pojazdów z parkingów osiedlowych w związku z 

czterema otrzymanymi zgłoszeniami. Jednak tylko w jednym przypadku pojazd został 

zezłomowany. Trzy pozostałe pojazdy mają ważne ubezpieczenia. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 6 raz w stosunku do instytucji ( we tym sklepy Netto i 

Delikatesy Centrum). Podczas interwencji zobowiązywano ich do oczyszczenia chodników z 

zalegających tam nieczystości, uporządkowania posiadanych na terenie miasta działek, 

zabezpieczenia w sposób odpowiedni prowadzonych prac budowlanych oraz przycięcia 

odrostów i gałęzi drzew, które wychodziły na chodnik i powodowały utrudnienia dla 

pieszych, interweniowano też w sprawie rozbitych na chodniku opakowań szklanych. W 

Zakładzie Energetycznym interweniowano w sprawie podmytego przez deszcze słupa 

energetycznego, który stwarzał zagrożenie dla pojazdów poruszających się ulicą Obr. Pokoju. 

W ZDKiA interweniowano w sprawie uszkodzonych znaków drogowych przy ulicach 

Warszawska Dk 42 i Kaliskiej Dk 45 oraz zapadającego się chodnika przy ul. Kaliskiej w 

sąsiedztwie basenu. Interweniowano też w stosunku do firmy wykonującej prace przy 

budowie parkingów na terenach osiedlowych, która pozostawiła zgromadzone materiały 

budowlane na ulicy i uniemożliwiła wykonywanie prac porządkowych przez GFOSKOM. 

Interweniowano też w stosunku do właściciela placu przy dawnym targowisku, który 

przyjmuje gruz ale jego część trafia na dawny plac targowy. W Telekomunikacji Orynge 

interweniowano w sprawie uszkodzonej studzienki przy ul. Warszawskiej/Rondo – pokrywa 

studzienki została wymieniona na nową  

4/ W miesiącu wrześniu i październiku przyjęto siedmiu interesantów, którzy zgłaszali skargi 

min. w sprawach nieporządków panujących przy marketach NETTO i CENTRUM, 

wysypanego gruzu w miejscowości Kowale przy Dk 45, spalania mokrych gałęzi, które 

powodują zadymienie sąsiednich posesji, prowadzania psów bez odpowiedniego 

zabezpieczenia, które powodują zagrożenie wśród  przechodniów oraz zasypywanie działki 

przyległej do starego targowiska co powoduje utrudnienie wjazdu dla sprzedawców 

korzystających z tego placu ( dwie interwencje) oraz pozostawienia materiałów budowlanych 

w pasie drogowym przez firmę budującą parkingi na terenach osiedlowych materiałów 

budowlanych co powodowało utrudnienia przy wykonywaniu czynności porządkowych przez 

GOSKOM. 



4 
 

5/ W omawianym okresie nie interweniowano  w sprawach sporów sąsiedzkich poza już 

wymienionymi w punktach 3 i 4. 

6/ W miesiącu wrześniu i październiku przez wszystkie dni nauki szkolnej strażnicy miejscy 

w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” patrolowali okolice przejść dla pieszych przy 

ulicach Fabryczna – PSP 3 i Warszawska - PSP 4 ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do 

szkoły. Odbyto też dwa spotkania z dziećmi klas I i II w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 

w Praszce. Podczas spotkania omawiano zasady bezpiecznego poruszania się w miejscach 

publicznych oraz prawidłowego przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Interweniowano 

też u dyrektorów PSP Nr 3 i ZPS w sprawie parkowania pojazdów prywatnych na terenie 

szkoły. 

7/ W miesiącu wrześniu strażnicy miejscy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji dotyczące wprowadzanie nowego systemu CEPiK 2,0. 

8/ Od 21 września 2017 roku straż miejska pracuje w ograniczonym 2 osobowym składzie ze 

względu na chorobę i konieczną operację. Jego zwolnienie może potrwać nawet pół roku.   

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    i Pełnomocnika Burmistrza :   

           1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji. Podczas 

tych posiedzeń komisja rozpatrzyła dziewięć spraw indywidualnych, z których dwie sprawy 

skierowano do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego 

sposobu leczenia,  cztery sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem 

wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jedna 

sprawa została umorzone w związku z brakiem przeciwskazań do skierowania jej na drogę 

postepowania sadowego gdyż biegli wydali opinię negatywną odnośnie uzależnienia od 

alkoholu. Dwa postepowanie zostało wstrzymane w związku z dobrowolnym podjęciem 

leczenia odwykowego. Podczas tych posiedzenia komisja zaopiniowała też jeden wniosek o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wygasaniem 

posiadanego w dniu 30 września 2017 roku.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się piętnaście 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 Niebieska 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.  

3/ W dniach 19 – 24 września 2017 roku przedstawiciele naszych stowarzyszeń 

abstynenckich „Nepsis” i Nasza Szansa” uczestniczyli w obozie terapeutycznym, który został 

zorganizowany w Wiśle. Z naszej gminy w tym obozie uczestniczyły 24 osoby uzależnione i 

10 współuzależnionych.  

4/ W dniu 30 września 2017 roku członkowie Zarządu Praszkowskiego 

Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” „Nepsis” uczestniczyli w konferencji 

– forum Śląskiego Związku Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich. W tym roku ta 

konferencja odbywała się w Sosnowcu pod patronatem Prezydenta Sosnowca i Marszałka 

Województwa Śląskiego.  

5/ W dnu 29 września 2017 roku  Członkowie Klubu Abstynenta, grup 

samopomocowych oraz dzieci podopieczni Świetlicy Terapeutycznej zorganizowali piknik 

integracyjny „Na zakończenie lata”. Piknik został zorganizowany na placu przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Praszce. 
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 6/ Od dnia 16 października 2017 roku we wszystkich klasach VI rozpoczęła się 

realizacja jesiennej edycji programu profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu 

kroków. Ten program pod nazwą „Sobą być dobrze żyć” do tej pory był prowadzony w I 

klasach gimnazjalnych, jednak po reformie oświaty jest on realizowany w klasach VII. 

Program realizuje siedmiu realizatorów i jest nim objętych łącznie 220 uczniów klas VI VII 

szkół podstawowych. Zakończenie realizacji tego programu jest zaplanowane na dzień 15 

grudnia 2017 roku. 

 7/ W dniu 13 października 2017 roku Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji ds. 

RPA uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Opolu przez PARPĘ, która była 

poświęcona Ustawie o Zdrowiu Publicznym i Narodowym Programie Zdrowia jako 

wytycznych do realizacji Gminnych Programów Profilaktyki. 

 

Inne informacje: 

 

- w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego 
 

 Zgodnie z Uchwałą nr 202 z 21 czerwca 2017.r, przeprowadzono nabór wniosków do 

budżetu obywatelskiego oraz powołano 4-osobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego.  

W przewidzianym Uchwałą terminie do urzędu wpłynęło 12 wniosków, z których 5 zostało 

wypełnionych prawidłowo, a w siedmiu przypadkach wnioskodawcy zostali poproszeni  

o uzupełnienie wniosków lub złożenie wyjaśnień. Po tym etapie weryfikacji do głosowania 

zostało dopuszczonych wszystkie 12 wniosków. 

 W zdecydowanej większości są to wnioski dotyczące stworzenia nowych lub 

rozbudowy dotychczasowych miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu – aż 9 spośród 12 

wniosków dotyczy tego właśnie obszaru. Pozostałe wnioski można określić jako 

środowiskowe, a więc dotyczące pewnej, wyodrębnionej grupy mieszkańców lub zgłoszone 

przez zrzeszone środowiska, a dotyczące ogółu mieszkańców (np. OSP, harcerze czy wniosek 

dotyczący rowerzystów i pieszych). 

 Jeśli idzie o zasięg terytorialny wniosków, rozkłada się on następująco: Praszka – 6 

wniosków, Strojec – 2 wnioski, Kowale i Lachowskie – po jednym wniosku, oraz dwa 

dotyczące więcej niż jednej miejscowości. 

 Kwoty, o jakie wnoszą wnioskodawcy to - : w przedziale do 10 tys. zł – 1 wniosek, w 

przedziale do 20 tys. zł – 4 wnioski, w przedziale 20 – 30 tys. zł nie wpłynął żaden wniosek, 

w przedziale 30 – 40 tys. zł – 3 wnioski, w przedziale od 40 tys. zł do wartości maksymalnej, 

czyli 50 tys. zł – 4 wnioski. 

 Wszystkie złożone wnioski w formie skanów są dostępne na stronie www.praszka.pl . 

Umieszczono je w zakładce „Aktualności”, a także na tzw. ruchomym pasku aktywnym. 

Notatka o budżecie obywatelskim została rozesłana do lokalnych mediów, a także do telewizji 

kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce. 

 Obsługę informatyczną budżetu zapewni firma netkoncept.com, która w zakresie 

spraw informatycznych od wielu lat współpracuje z  Urzędem Miejskim w Praszce, a także 

prowadzi obsługę informatyczną budżetów obywatelskich w gminach woj. opolskiego. 

Nawiązanie współpracy z firmą netkocept.pl było niezbędne dla uzyskania rzetelnych 

wyników głosowania. Zakupiona aplikacja wyeliminuje zasady podwójnego głosowania, 

głosowanie przez osoby nieuprawnione, a  więc niespełniające wymogów wieku, 

zameldowania, itp. Należy pamiętać, że głosowanie odbędzie się dwutorowo – metodą 

elektroniczną oraz tradycyjną.  

 

- W Wygiełdowie wykonywane jest scalanie gruntów rolnych. Więcej informacji na ten temat 

przekaże Pani Barbara Widera – sołtys Wygiełdowa. 

http://www.praszka.pl/

