
       Praszka, dnia 2018-12-19        

OR.I. 0057.11.2018  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 4 grudnia 2018 r. do  19 grudnia 2018r. 

 

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

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. Rozliczono dotacje oświatowe za 2018 r. tj.: 

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe   

- wyprawkę szkolną 

- dotację przedszkolną 

2. W placówkach oświatowych realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem.  

 

 

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

1. Złożono wniosek o wypłatę dotacji do Marszałka Województwa Opolskiego w 

związku z zakończeniem projektu pn..: „Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu”, zgodnie z umową. 

2. Złożono wniosek o wypłatę dotacji  do Wojewody Opolskiego w związku z 

zakończeniem zadania pn..: „Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Kowale”. 

Wysokość dotacji: 363 tys. zł. 

3. Trwają prace przy Rozbudowie i przebudowie pływalni krytej w Praszce. Wykonano 

większość planowanych robót ziemnych i wyburzeń na obiekcie. Wykonano również 

ławy fundamentowe w części rozbudowywanej obiektu oraz dużej niecki – 

zaawansowanie ok. 70% . Dokonano demontażu instalacji technologicznej wody 

basenowej  i kotłowni gazowej. 

Złożono pierwszy wniosek o płatność dotacji w Urzędzie Marszałkowskim. We 

wniosku ujęto poniesione już koszt związane z robotami budowlanymi i wykonania 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

4. Trwają prace przy czyszczeniu, konserwacji rowów przydrożnych i wymianie 

przepustów drogowych w miejscowości Kuźniczka i Strojec ul. Stawowa, 

finansowane z funduszu sołeckiego. Prace wykonuje firma Goskom.  

5. Dokonano montażu 18 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w 

miejscowościach Przedmość, Aleksandrów, Wierzbie, Prosna i Praszka ul. 

Powstańców Śląskich na łączną kwotę: 24 942,06 zł. 

 

 



- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzeń komisji. Podczas 

tego posiedzenia rozpatrzono 3 sprawy indywidualne, z których jedna została skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. 

Jedna sprawa została zawieszona w związku z dobrowolnym podjęciem leczenia 

odwykowego. Jedno postępowanie zostało umorzone w związku z otrzymaniem opinii 

biegłych o braku podstaw do skierowania na leczenie odwykowe. 

Podczas grudniowego posiedzenia Komisja wydała dwie opinie w formie postanowienie dla 

podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, którym 

zezwolenia wygasają z dniem 31 grudnia 2018 roku. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiły się trzy osoby. 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. Zainteresowani w sprawie 

pobierali wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jedna 

osoba dopytywała się odnośnie sprawy toczącej się w Sądzie. Tu poinformowano, że komisja 

nie ma wpływu na tok postepowania sądowego i na temat postanowień sadowych. 

Poinformowano też zainteresowanego, że znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości, które weszły w życie od marca 2018 roku odstąpiły od dwu wcześniej zapisanych 

postanowień. 

3/ W dniu 15 grudnia została zakończona realizacja jesiennej edycji programu 

profilaktycznego, który był realizowany we wszystkich klasach VI i VII szkół podstawowych. 

Łącznie to 12 klas. Programem objęto 218 uczniów w tym 120 Chłopców i 98 dziewcząt. 

Program realizowało 7 realizatorów pod opieka instruktora. Czterech realizatorów prowadziło 

program w dwu klasach. W trakcie programu w trakcie dwu spotkań z rodzicami 

uczestniczyło 181 osób oraz 125 przedstawicieli rad pedagogicznych. Program nie był 

realizowany w Szkole Podstawowej w Przedmościu gdyż są tam tylko klasy I – III. Podczas 

spotkania z rodzicami padła propozycja aby programami profilaktycznymi objąć też młodsze 

klasy. W związku z tym instruktor programów profilaktycznych został zobowiązany do 

rozpoznania tego tematu i ewentualnego poczynienia starań aby pilotażowo przeszkolić kilku 

nauczycieli klas początkowych do realizacji wybranego programu. 

4/  W dniu 12 grudnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu ze 

szkołami podstawowymi z Praszki zorganizował „I Regionalny Przystanek Profilaktyczny” 

„Stop Uzależnieniom – żyj z pasją”. Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z różnymi 

formami organizowania czasu wolnego w formie prowadzonych warsztatów. Zakończenie 

przystanku odbyło się w MGOKiS, w którym uczestniczyło około 300 uczniów.  

5/ W dniach 7 – 8 grudnia Pełnomocnik Burmistrza na zaproszenie uczestniczył w 

Warszawie w Konferencji szkoleniowej poświęconej znowelizowanym w ostatnim okresie 

przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie min. informował o zmianach w 

uchwałach Rady Miejskiej w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

lokalizacji punktów sprzedaży na terenie gminy. Druga część konferencji poświęcona była 

pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych tak aby można było unikać sprzedaży 

napojów alkoholowych osobom nieletnim.   

6/ W dniu 18 grudnia Pełnomocnik ds. Profilaktyki uczestniczył w spotkaniu 

przedstawicieli gmin, które dotyczyło dalszej współpracy gmin z Przychodnia Terapii 

Uzależnień. Spotkanie prowadził  Starosta Oleski Roland Fabianek. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu oleskiego oraz z gminy Krzepice i Ozimek. 



7/ W dniu 19 grudnia w Świetlicy Terapeutycznej odbyło się spotkanie wigilijne 

podopiecznych świetlicy i ich rodziców. Podczas spotkania dzieci otrzymały drobne upominki 

zakupione z funduszu profilaktyki. 

 

- w zakresie straży miejskiej 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy jeden razy udzielili asysty przy obmiarze 

drzew przeznaczonych do wycięcia, Jeden raz pracownikom OPS przy dowozie 

podopiecznych na kolację wigilijną dla samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Po 

zakończonej kolacji wszystkich uczestników odwożono do miejsca zamieszkania. Jeden raz 

dostarczano dowód osobisty za pokwitowaniem odbioru dla osoby niepełnosprawnej.  

Ponadto wykonano 13 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego.  Przez 

cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia podatkowe dotyczące podatku rolnego. 

Do Sołtysów dostarczono obwieszczenia – plakaty dotyczące ekologii. Pięć razy dostarczano 

korespondencje urzędową do szkół oraz innych instytucji na terenie gminy. Odbyto dwa 

wyjazdy służbowe do Wielunia w sprawach Urzędu Miejskiego. Jeden raz udzielono asysty 

przy zbieraniu opłat targowych od obcokrajowców. 

2/ W miesiącu grudniu wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli trzy służby dwie 

były wykonywane w godzinach dopołudniowych a jedna popołudniowych, podczas tych służb 

patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o 

prowadzeniu działalności handlowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzedaż ryb oraz 

drzewek choinkowych. Sprawdzano świadectwa weterynaryjne oraz legalność pochodzenia 

posiadanego towary.  Podczas patrolu zwracano uwagę na osoby bezdomne przebywające na 

terenie miasta w tym celu patrolowano też okolice ogrodów działkowych i pustostany – uwag 

nie odnotowano. Podczas służby zwracano też uwagę na okolice parku na Placu 

Grunwaldzkim gdzie odbywał się tradycyjny kiermasz świąteczny. Podczas służby 

zabezpieczano też wspólnie jedna kolizję drogową. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 2 razy w 

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 4 raz w stosunku do instytucji w tym sklep 

Delikatesy Centrum. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia 

chodników z zalegających tam nieczystości, połamanych gałęzi, potłuczonego szkła oraz 

uporządkowania terenów przyległych z zalegających tam nieczystości i odpadów. W szkołach 

i jednej instytucji interweniowano w sprawie umieszczenia plakatów ogłoszeniowych w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. Do OSP Praszka zgłoszono sprawę zanieczyszczenia 

olejem okolic ronda przy ul. Kaliskiej z wnioskiem o zneutralizowanie tego wycieku celem 

uniknięcia kolizji drogowej. Interweniowano też u zarządcy cmentarza z wnioskiem o 

uporządkowanie terenu od strony ulicy Gańskiej. 

4/ W omawianym okresie przyjęto pięciu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: biegających po mulicy Styczniowej psów – w wyniku podjętej interwencji ustalono 

właściciela, którego upomniano i zobowiązano do zabezpieczenia psa, wysypywania gruzu na 

stare targowisko – po sprawdzeniu okazało się, że jest to stara i znana już sprawa, biegających 

w Kowalach bezpańskich psów – po sprawdzeniu okazało się, że zgłoszenie jest bezzasadne. 

Wypalania odpadów na ulicy Powstańców Śl. – teren budowy domu opieki. Po sprawdzeniu 

okazało się, że jest palone drewno w celu podgrzewania materiałów wykorzystywanych w 

trakcie prowadzonych prac. Zadymienie powstało gdyż drewno było wilgotne, ale w chwili 

interwencji zadymienia już nie było. 

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

dotyczyły min: składowania gruzu bezpośrednio przy posesji sąsiedzkiej. Interweniującemu 

przekazano informację, że sprawę prowadzi  Nadzór Budowlany z Olesna i straż miejska w 

tej sprawie nie będzie interweniowała. 



6/ W miesiącu  patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na przestrzeganie 

przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, zwracano uwagę na przestrzeganie 

porządku w okolicy sklepu „Promilek” – uwag nie odnotowano. Zwracano też uwagę na 

tereny ogrodów działkowych i miejsc przebywania osób bezdomnych – bez uwag. W parku 

miejskim interweniowano jeden razy w stosunku do osoby bezdomnej w związku z 

nieodpowiednim zachowaniem. Jeden razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach 

publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom.  

7/ W omawianym okresie przez wszystkie dni nauki szkolnej patrolowano okolice 

przejść dla pieszych przy ul. Fabryczna PSP 3 i Warszawska PSP 4 ze zwróceniem uwagi na 

dzieci idące do szkoły. Doraźnie patrolowano też okolice przejścia przy ul. Fabrycznej 1 

(ZPS).  

 

 

 

 


