
       Praszka, dnia 2018-05-28        

OR.I. 0057.4..2018  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 26 kwietnia 2018 r. do  28 maja 2018r. 

 

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

- w zakresie spraw finansowych : 

Zostały podpisane umowy dotacji: 

1. z Marszałkiem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i 

przebudowa pływalni krytej w Praszce” na kwotę 4.999.799,23 zł 

2. z Ministrem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i 

urządzeń ratownictwa  dla ochotniczych straży pożarnych  na kwotę 63.706,89 zł. 

3. dniach od 24 kwietnia 2018r. do 15 maja 2018r. została przeprowadzona kontrola 

przez Opolski Urząd Wojewódzki zadań zleconych w zakresie wydatków 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. 15 maja  wypłacono wyrównania podwyżek od 1 stycznia dla pracowników 

administracji i obsługi placówek oświatowych. Zastosowano zasadę, że 

wynagrodzenie zasadnicze jest w wysokości nie niższej niż minimalna krajowa. 

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Opolskiego Kuratora Oświaty Burmistrz 

pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok 

szkolny 2018/2019.   

3. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.  

 

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

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

gminy Praszka”.  

2. Podpisano umowę 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 

nastąpiło 15 maja. 

3. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla projektu pn.: 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu” z firmą 

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

brutto.  



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

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

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

Kowalach. Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 r. 

6. Podpisano umowę na realizację III etapu „Przebudowy i rozbudowy budynku 

komunalnego na mieszkania socjalne przy ul. Senatorskiej 24” z firmą ZRB Domański 

w Praszce za 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. Trwają czynności nad uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w 

ul. Gorzowskiej w Praszce. Wydano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego, 

pozwolenie na budowę wyda wojewoda opolski. 

8. Podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Astrów oraz drogi 

wewnętrznej-sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce” z firmą BRUK-REM-BUD 

Radosław Cymer z Rudnik za kwotę: 228.780,00 zł brutto.  

9. Unieważniono przetarg na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Spacerowej w 

miejscowości Kowale”. Wpłynęła jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą 

środki zabezpieczona na ten cel. Ogłoszono drugi przetarg. Otwarcie ofert ok 11 

czerwca 2018. 

10. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa skrzyżowania ul. Listopadowej i Mickiewicza polegająca na budowie 

mini ronda”. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na realizację robót 

połączonym z wykonaniem remontów nawierzchni oraz remontów cząstkowych dróg 

gminnych i wewnętrznych. 

11. Wykonano nowe nasadzenia roślin ozdobnych w rynku, przy Urzędzie Miejskim w 

Praszce i przy Pomniku Powstańców Śląskich. Prace wykonała Pani Małgorzata 

Witkowska z Mokrska za kwotę: 34.961,00 zł.  

 

- w zakresie gospodarki nieruchomościami: 

1. Zgodnie z Uchwałą nr 330/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16.06.1998r, 

zasoby mieszkań komunalnych umową sprzedaży zawartą aktem notarialnym Rep. A 

nr 2000/2018 z dnia 10 maja 2018 r, zostaje sprzedany na rzecz najemcy, lokal 

mieszkalny nr 6 w budynku położonym w Praszce przy ul. H. Sienkiewicza nr 5 o 

pow. 47,00 m2 wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w działce, za cenę – po 

udzieleniu 35 % bonifikaty, 61 859,20 zł.  

 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

1. W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenie komisji. Podczas 

którego komisja rozpatrzyła pięć spraw indywidualnych, z których jedną sprawę 

skierowano do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia 

ewentualnego sposobu leczenia,  trzy sprawy zostały skierowane do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku 



poddania się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa została zawieszona w związku z 

dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu. Podczas tego posiedzenia 

komisja zaopiniowała dwa wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oba wnioski dotyczyły wznowienia zezwoleń w związku z 

wygasaniem już posiadanych. Ponadto pozytywnie zaopiniowano wniosek o 

przyznanie dofinansowania do organizowanych w Strojcu przez Świetlicę półkolonii 

w okresie wakacyjnym. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się osiem 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 jedna Niebieska Karta, którą przekazano do Zespołu 

Interdyscyplinarnego celem zajęcia się sprawą i rozpatrzenia jej na grupie roboczej. 

Tą informację przekazano też do Komisariatu Policji. Była też sprawa związana z 

problemem alkoholowym ale na terenie innej gminy. Osobę, która zgłosiła się z tym 

problemem pouczono aby sprawą zainteresowała komisje w miejscu zamieszkania 

osoby nadużywającej alkoholu.    

3. Jak informowano w poprzedniej informacji 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 

zaakceptowana co potwierdzono stosownym pismem z dnia 18 maja 2018 roku. 

4. 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. Do tego dnia nie wpłynęły uwagi z sołectw i stowarzyszeń 

abstynenckich co do tych projektów. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie aby 

te uchwały przyjąć.  

5. W dniach 29 kwietnia do 6 maja 2018 roku 20 osób (rodzin) ze stowarzyszeń 

abstynenckich z terenu naszej gminy przebywało w Małym Cichym na XXVII 

„Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry 2018. Tam uczestniczono w 

Warsztatach terapeutycznych, spotkaniach grup AA i Al.-anon oraz zawodach 

sportowych zorganizowanych dla uczestników zlotu. 



6. Pełnomocnik Burmistrza w dniach 8 – 10 maja  uczestniczył w drugiej części  

Europejskiego Szkolenia Profilaktycznego, którego organizatorem jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego i PARPA pod patronatem Unii 

Europejskiej. Po zdaniu egzaminu otrzymał on Europejski Dyplom EUPC ADAPT. 

  

7. W dniu 26 maja Stowarzyszenie „Nepsics” oraz Klub Abstynenta zorganizowali 

spotkanie trzeźwościowe w związku z XIX rocznicą powstania pierwszej grupy AA 

na terenie Praszki. Spotkanie zostało poprzedzone mszą świętą a następnie 

uczestnicy tej uroczystości przenieśli się do Sali OSP w Kowalach. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i klubów abstynenta z 

województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Byli też zaproszeni 

przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnionych zakładów pracy. W spotkaniu 

uczestniczyli też przedstawiciele zarządów regionalnych z w/w województw oraz 

przedstawiciel Związku Krajowego AA. 

8. W dniach 23 – 25 maja 2018 roku Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w Kongresie 

Trzeźwościowym, którego organizatorem był Burmistrz Sandomierza oraz SPiDR z 

Poznania organizator kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kongresie 

uczestniczyło 70 zaproszonych przedstawiciel miast i gmin z całej Polski. 

Prelegentami na kongresie byli wykładowcy uniwersyteccy z Poznania, Krakowa, 

Warszawy, Łodzi oraz Szkoły Policji w Szczytnie.  

 

- sprawy różne 

1. W dniu 22 maja w Muzeum w Praszce, w ramach obchodów 100 lecia niepodległości, 

odbyło się spotkanie/ wykład dr. Marka Białokura – historyka z Instytutu historii 

Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnikami była młodzież szkolna oraz mieszkańcy 

Praszki. 

2. 20 – go maja – tradycyjnie już sołectwo Strojec organizowało dużą imprezę pod 

nazwą Strojecka Majówka 

3. 27 -  go maja po raz 4 odbyła się impreza rowerowa – Rajd szlakiem kolejki 

wąskotorowej, organizowana przez MGOKiS Praszka wspólnie z gminą Mokrsko i 

Wieluń. 

4. W związku z wejściem od 25 maja nowych unijnych przepisów ochrony danych 

osobowych RODO, 2 Urzędzie Miejskim w Praszce powołany został inspektor ds. 

RODO – Pan Tadeusz Bielecki. 

 


