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Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 8 marca do 25 kwietnia 2018r. 

 

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

 

 

I. Informacja z działalności  w zakresie spraw finansowych: 

 

W dniu 19.04.2018r. 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 31.03.2018 r.  

Na plan dochodów w kwocie 50.523.160,55 zł wykonanie wynosi 13.886.475,33  zł tj. 27,5 % 

w stosunku do planu 

 

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

początku roku do dnia 31.03.2018 r.  

Na plan wydatków w kwocie 56.768.249,55 zł wykonanie wynosi 10.340.804,88 zł tj. 18,2 % 

w stosunku do planu 

 

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

     do dnia  31.03.2018 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   13.886.475,33 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota            10.340.804,88 zł 

     Wykonane przychody   to kwota           3.245.699,90 zł 

     Wykonane rozchody to kwota                 300.000,00 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec kwartału wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  3.375.375,24 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

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

 3.143.414,22 zł    

 

Zostało sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017r. Sprawozdanie 

przekazano w dniu 26.03.2018r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania 

oraz do biura Rady Miejskiej. 

 

 



 

II. Informacja  z wykonanych zadań Referaty Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska  

 

1. Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy 

Praszka”.  

2. Przekazano dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce - 

rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje”. 

Uroczyste podpisanie umowy ma nastąpić w maju. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych dla projektu pn.: 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu”. Wybrano ofertę 

firmy ROMEX Budownictwo ze Zrębic Pierwszych /k. Olsztyna za kwotę: 1.434.715,58 zł 

brutto. Podpisanie umowy nastąpi w maju. 

4. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów”.  

5. Ogłoszono drugi przetarg na zakup koparko – ładowarki dla obsługi PSZOK w Kowalach. 

Termin otwarcia ofert: 26.04.2018 r. 

6. Otwarto oferty w przetargu na III etap „Przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego na 

mieszkania socjalne przy ul. Senatorskiej 24”. Najtańsze ze złożonych ofert opiewa na kwotę: 

337.916,45 zł brutto. W ramach III etapu planuje się wykonać instalacje c.o. w mieszkaniach, 

wykonanie posadzek betonowych, podwieszanie sufitów, ocieplenie stropu i dachu poddasza 

oraz montaż pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 

7. Podpisano umowę na budowę odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Gana. Prace 

będzie wykonywać firma Z.E.B. ze Świerklańca za kwotę 33.049,53 zł. 

8. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w ul. 

Gorzowskiej w Praszce. 

9. Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Astrów oraz drogi 

wewnętrznej-sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce”. Wybrano ofertę firmy BRUK-REM-

BUD Radosław Cymer z Rudnik za kwotę: 228.780,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpi w 

maju. 

10. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości 

Kowale”. Otwarcie ofert nastąpi: 07.05.2018 r. 

11. Zlecono wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego ulicy wewnętrznej w 

Rozterku (pod lasem).  

12. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Listopadowej i Mickiewicza polegająca na 

budowie mini ronda”. 

13. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Opolu o dotację na usunięcie wyrobów zawierających 

azbest od mieszkańców gminy Praszka. Wpłynęło 30 wniosków od mieszkańców. 

14. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie prac 

budowlanych dostosowujących przedszkole w Strojcu do wymogów p.poż. w oparciu o 

odstępstwo od warunków technicznych uzyskane od Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

15. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie  PSZOK 

w Kowalach. 

 

 



III. Informacja o działalności w sprawach oświatowych  

 

1. Zarządzeniami Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2018 roku powołano komisje konkursowe 

do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w 

Praszce oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w 

Praszce. 

W wyniku konkursów wybrano kandydatki na stanowisko dyrektora: 

- PP nr 2 – Panią Magdalenę Król 

- SP nr 4  - Panią Emilię Olszową. 

2. 16 kwietnia wypłacono wyrównania podwyżek dla nauczycieli placówek oświatowych 

zgodnie z nowymi stawkami określonymi w nowym załączniku do rozporządzenia MENiS  

obowiązującymi od 1 kwietnia. 

3. Dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali arkusze organizacyjne na rok szkolny 

2018/2019, które przekazano do związków zawodowych i otrzymaliśmy już pozytywną 

opinię. Arkusze będą przekazane do Opolskiego Kuratora Oświaty w celu zaopiniowania. 

4. W dniach od 20.03 – 30.03 w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Kowalach była przeprowadzona ewaluacja przez zespół wizytatorów z Kuratorium 

Oświaty w Opolu. Uwag nie wniesiono. 

5. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.  

 

IV. Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i  Pełnomocnika  za okres          od 

8 marca  2018 roku do 24 kwietnia 2018 roku. 

 

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

komisja rozpatrzyła osiem spraw indywidualnych, z których pięć spraw skierowano do zbadania przez 

biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia,  jedna sprawa została 

skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. Jedną sprawę oddalono w związku z brakiem wskazań do 

skierowania na leczenie odwykowe. Jedna sprawa została zawieszona w związku z dobrowolnym 

poddaniem się leczeniu odwykowemu. Podczas tych posiedzeń komisja zaopiniowała cztery wnioski o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - jeden dla nowo powstałego podmiotu 

gospodarczego a trzy dotyczyły wznowienia zezwoleń w związku z wygasaniem już posiadanych.  

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.  

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. W związku z pozyskaniem informacji, że w rodzinie dochodzi do przemocy domowej 

została założona Niebieska Karta, którą przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego celem zajęcia się 

sprawą i rozpatrzenia jej na grupie roboczej. Tą informację przekazano też do Komisariatu Policji. 

Jedna osoba prosiła też o wznowienie zawieszonego postępowania w związku z przerwaniem leczenia 

odwykowego. Była też sprawa związana z problemami rodzinnymi ale nie mająca nic wspólnego z 

alkoholem. Zainteresowaną pouczono, że komisja zajmuje się sprawami alkoholowymi a tego typu 

sprawy rozpatruje Sąd i tam należy się udać lub skontaktować się z adwokatem.   

3/ W dniu 21 marca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 zapoczątkowano tegoroczną 

kampanię ZTU. Podczas tej inauguracji rozegrano zespołowe i indywidualne zawody sportowe oraz 

przedstawiono scenki związane z hasłem tegorocznej kampanii, które brzmi „AUTOPORTRET”. Do 



tegorocznej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Łącznie udział 

zadeklarowało 1021 uczniów. . 

4/ Stowarzyszenie „Nasza Szansa” w związku z przypadającym w dniu 26 marca 2018 roku 

Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości” zorganizowało w MGOKiS oraz na terenie miasta działania pod 

hasłem „Trzeźwo w przyszłość”. W MGOKiS odbyły się prelekcje dla młodzieży, które prowadzili 

przedstawiciele Policji, SANEPiD oraz GK ds. RPA. W tym samym czasie część członków 

stowarzyszenia wraz z policja prowadzili na ulicach miasta działania pod nazwą „Prowadzę jestem 

trzeźwy”. Kierowcy mieli możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości a na pamiątkę otrzymywali 

okolicznościowe breloczki.  

5/ Zgodnie z wcześniejszą informacją o zakupie na potrzeby Komisariatu Policji w Praszce 

stacjonarnego alkomat, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Alkomat z 

Komendą Wojewódzką Policji została podpisana umowa użyczenia. Alkomat w dniu 17 kwietnia 

został zainstalowany w Komisariacie Policji w Praszce i jest dostępny przez 24 godziny na dobę.  

6/ Na polecenie GUS i Ministerstwa Zdrowia została opracowana i przekazana adresatowi 

ankieta PARPA – G1 z działań podejmowanych przez gminę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za 2017 rok. Ankieta została pozytywnie zweryfikowana i przyjęta. 

7/ W związku z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego została opracowana ankieta 

sprawozdawcza z działań podejmowanych przez gminę w zakresie profilaktyki narkotykowej za 2017 

rok. Ankieta została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 marca 2018 roku. 

8/ W związku ze zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zostały opracowane dwa projekty Uchwał  Rady Miejskiej w sprawach: 

- W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  na terenie Gminy Praszka  

napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% alkoholu  z 

wyjątkiem piwa  i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem  sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży, 

- W sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania   

napojów alkoholowych, 

Zgodnie z wymogami w/w ustawy projekty Uchwał zostały przekazane do konsultacji 

jednostkom pomocniczym gminy. Termin zajęcia stanowiska został ustalony na dzień 18 maja 2018 

roku.  

9/ W dniach 17 – 18 kwietnia 2018 roku Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w Europejskim 

Szkoleniu Profilaktycznym, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego pod patronatem Unii Europejskiej. Pełnomocnik uczestniczył też w szkoleniu z zakresu 

zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, o których mowa w punkcie 8 niniejszej informacji. 

   

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  8 marca 2017 do dnia 24 kwietnia  2018 roku. 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dwa razy udzielali asysty ewidencji ludności w związku 

z koniecznością dostarczenia  osobie niepełnosprawnym za pokwitowaniem dowodu osobistego oraz 

potwierdzenia własnoręczności podpisu. Jeden raz udzielono asysty pracownikom OPS przy 

czynnościach służbowych związanych z bezdomnymi. Dziewięć razy pracownikowi ochrony 

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Jeden raz 

przekazano też informację sądową o odroczeniu rozprawy. Ponadto wykonano 35 konwojów wartości 

pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Wykonano dziesięć wyjazdów służbowych dla potrzeb 

urzędu miejskiego min. dotyczących rozwozu po terenie gminy informacji urzędowych min. w 

sprawie budowy obwodnicy Praszki, korespondencji związanej z obchodami dni Praszki. Pięć razy w 

związku z Zarządzeniem Burmistrza opróżniano kasety do wrzutu pieniędzy w toalecie publicznej. 

Wyjęte pieniądze przekazywano do kasy urzędu a żetony przekazano do GOSKOM. Dwa raz 



udzielono asysty poborcy opłat na targowisku miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii i 

Rumunii. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego a 

przez dwa dni informacje dla  Sołtysów w sprawie zajęcia stanowiska oraz dotyczące odbierania 

odpadów komunalnych. 

2/ Wspólnie z policją strażnicy miejscy w omawianym okresie  odbyli  dziesięć służb z czego jedna w 

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

podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie 

przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Podczas patroli w związku z dużymi mrozami 

patrolowano te miejsca gdzie gromadzą się osoby bezdomne w celu zapobiegania ich zamarznięciu. W 

związku ze skargami mieszkańców patrolowano też tereny osiedlowe ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na bloki przy ul. Skłodowskiej i Listopadowej. Tu za tamowanie i utrudnianie ruchu nałożono 

jeden mandat karny. W miesiącu marcu odbyto też jedno spotkania robocze komendanta Straży 

Miejskiej i Komendanta Komisariatu Policji.  W miesiącu marcu zabezpieczano trzy uroczystości 

religijne w tym Drogę Krzyżową po terenach osiedlowych i uroczystości Niedzieli Palmowej oraz w 

godzinach nocnych EDK. Ponadto zabezpieczano miejsce odbywania się tradycyjnego Kiermaszu 

Wielkanocnego. W miesiącu kwietniu zabezpieczano uroczystość związane z obchodami 155 rocznicy 

Bitwy pod Praszką oraz zabezpieczano kolizję drogową dwu ciężarówek na ulicy Wieluńskiej w 

Kowalach. Wspólnie patrolowano też okolice deptaku na starym torowisku w związku z 

zawiadomieniem o niewłaściwym zachowaniu uczniów z PSP Nr 2 w Praszce. Zwracano też uwagę na 

zachowanie w miejscach publicznych. W miesiącu kwietniu odbyto też dwa spotkania robocze 

podczas jednego podsumowano współpracę za I kwartał 2018 roku a na drugim omówiono sprawy 

związane ze zbliżającym się majowym weekendem.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 6 razy w stosunku do właścicieli 

posesji prywatnych i 4 raz w stosunku do instytucji ( w tym sklepy Netto, Biedronka,  Delikatesy 

Centrum, sklep ABC ul. Kaliska, PSP Nr 3). Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do 

oczyszczenia chodników z zalegającego tam śniegu, likwidacji oblodzenia oraz usunięcia pozostałości 

po zimowym posypywaniu chodników. Interweniowano też w sprawie zwisających sopli lodowych. 

Dwa razy interweniowano w ZDKiA w sprawie zanieczyszczenia elewacji budynku przy ulicy 

Piłsudskiego w związku z odśnieżaniem ulicy, uszkodzonego znaku drogowego w miejscowości 

Kowale też w związku z odśnieżaniem drogi. Interweniowano też w sprawie zniszczonych słupków 

wyznaczających pas drogowy. W Zarządzie Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie 

zanieczyszczonego pobocza drogi przy ogrodzeniu cmentarza, rozbitego szkła na drodze do 

Przedmościa, padłych saren przy drodze powiatowej ze Strojca do Żytniowa oraz w Ganie. 

Interweniowano też pięć razy u właścicieli działek na terenie Praszki, które są zaniedbane min działka 

przy budynku Poczty oraz działki przy starym targowisku. W dwu przypadkach zobowiązano 

właścicieli do usunięcia nieprawidłowości a w dwu wypadkach wystosowano pismo do właściciela, z 

który jeden mieszka  w Niemczech a drugi w Katowicach. Interweniowano też u właściciela 

niezamieszkałej posesji przy ul. Listopadowej, którego zobowiązano do właściwego zabezpieczenia 

budynku tak aby odpadające tynki nie stwarzały zagrożenia dla przechodniów.  

4/ W miesiącu marcu- kwietniu przyjęto czternastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach:  zaniedbywania psów  - nieprzestrzegania przepisów związanych z ich zabezpieczeniem. 

Takich skarg było cztery w tym jedna bezzasadna. Zasypywania rowu w Kowalach, w tym wypadku 

okazało się, że wykonujący te czynności ma zgodę Urzędu Miasta (w tej sprawie wykonano 

dokumentacje fotograficzną), nie zabezpieczania bramy, która się otwiera i utrudnia przechodzenie po 

chodniku, nie przestrzegania przepisów w sprawie parkowania pojazdów na terenach osiedlowych, nie 

dbania o krzewy hodowane na posesji, które przechodzą przez ogrodzenia i utrudniają ruch pieszych 

po chodniku w miejscowości Kowale. Niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, jazdy 



rowerami po chodnikach w sposób utrudniający ruch pieszym, wyprowadzania psów przed blok i nie 

sprzątania pozostawionych odchodów, były też skargi dotyczące spalania w piecach odpadów 

drewnianych i drewnopodobnych – sklejka i płyty wiórowe. 

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

zadymiania sąsiadów przez właściciela posesji w miejscowości Praszka Przedmość i Kowale. Wyniku 

podjętych czynności po sprawdzeniu okazało się, że w domach są piece na węgiel, eko groszek a w 

jednym przypadku miał węglowy. W celu udokumentowania zostały wykonane zdjęcia fotograficzne. 

Skarga dotyczyła też spalania odpadów na placu budowy DPS  przy ulicy Powstańców Śląskich co 

powodowało duże zadymienie w okolicy. Podobna sprawa dotyczyła też miejscowości Przedmość 

gdzie sąsiad skarżył się na sąsiada w związku z zadymianiem jego posesji. Po sprawdzeniu okazało 

się, że zadymienie powstaje podczas rozpalania w starym piecu do co.  

6 / W miesiącu  marzec - kwiecień  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. W ramach tych 

działań odbyto dwa spotkania z dziećmi w PSP w Kowalach. Dwa razy w związku ze skargami 

patrolowano okolice Przedszkola Nr 2 w Praszce. Podczas patroli strażnicy zwracali uwagę na tereny 

ogrodów działkowych i miejsc przebywania osób bezdomnych – uwag nie odnotowano. Podczas 

patroli dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem ruchu znaki na ulicy Powstańców Śląskich. 

Interweniowano też w stosunku do osoby, która w dzień targowy prowadziła sprzedaż poza 

wyznaczonym miejscem. Dokonano też czynności sprawdzający w związku ze zgłoszeniem 

pogryzienia przez psa. Gdy ustalono przypuszczalnego właściciela informacje przekazano 

zgłaszającym. Przyjęto też informacje o zaginięciu psa w wyniku podjętych czynności właściciele 

odnaleźli psa w miejscowości Brzeziny. Interweniowano też w sprawie biegających po mieście dwóch 

psów rasy owczarek niemiecki. Sprawa została zgłoszona do Pana Gizler z wnioskiem o złapanie 

psów i przekazanie do schroniska. Interweniowano też trzy razy w PCK w związku z wywróconym 

pojemnikiem na odzież przy ul. Kaliskiej. 

7/ W związku z chorobą strażnika przez pierwszy tydzień miesiąca marca straż miejska pracowała 

tylko w 2 osobowym składzie, od tego okresu straż pracuje już w pełnym składzie osobowym. 

8/ W dniu 24 kwietnia 2018 roku Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w Wojewódzkim 

Międzyszkolnym Turnieju „Uczeń na medal”, którego organizatorem jest Zespół Placówek 

Specjalnych w Praszce.  

 

Sprawy różne: 

1. od 23 kwietnia trwa kontrola finansowa jednostki SDŚ w Ganie prowadzona przez Urząd 

Wojewódzki w Opolu 

2. od 1 kwietnia br. na mocy nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie, gminy zostały zobowiązane do 

szacowania szkód łowieckich. Wg ustawy robić to mają jednostki pomocnicze czyli sołectwa i sołtysi. 

Poprosiłem sołtysów o spotkanie na które przyszło 7 z 16 sołtysów. Obecni na spotkaniu odmówili 

szacowania szkód. Wobec tego faktu, zatrudniłem na umowę o dzieło szacującego szkody łowieckie w 

imieniu gminy. Szacującym jest Pan Sebastian Szlachta z Gorzowa posiadający odpowiednie 

uprawnienia do szacowania szkód w płodach rolnych. 


