
       Praszka, dnia 2019-01-21        

OR.I. 0057.1.2019  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 20 grudnia 2018 r. do  21 stycznia 2019r. 

 

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

 

- w zakresie spraw finansowych : 

 

zarządzeniem burmistrza przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji 

plan budżetu na 2019 rok. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne: 

 

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

roku do dnia 31.12.2018 r.  

Na plan dochodów w kwocie 52.296.931,37 zł wykonanie wynosi 46.342.312,99 zł  

tj. 88,6 % w stosunku do planu. 

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

roku do dnia 31.12.2018 r.  

Na plan wydatków w kwocie 59.648.630,37 zł wykonanie wynosi 51.229.803,25 zł  

tj. 85,9 % w stosunku do planu. 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. 18 stycznia podjęto zarządzenia Burmistrza: 

a) w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na 

terenie gminy Praszka  

b) w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

2. Projekt na przedszkola „Super przedszkolaki w gminie Praszka”, który złożyliśmy  na 

kwotę 1.118.132,16 zł, kwota wsparcia 949.863,16 zł, spełnia kryterium formalne i 

zakwalifikowany został do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury 

wyboru projektów dla działania 9.1.3. Wsparcie Edukacji Przedszkolnej w ramach 

RPO WO 2014-2020. 

3. Wprowadzono podwyżki dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z przyjętą 

wcześniej zasadą, że wynagrodzenie zasadnicze stanowi minimum najniższej 

krajowej. 



4. Przedłożono przewodniczącemu Rady Miejskiej, przewodniczącym związkom 

zawodowym i dyrektorom szkół - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Praszka. Ze sprawozdania wynika, że w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego wykonane zostały średnie wynagrodzeń.  

5. W szkołach odbywają się konkursy przedmiotowe dla uczniów. Do tej pory na 

konkurs wojewódzki zakwalifikowało się dwóch uczniów (z SP Strojec i SP Kowale) 

z konkursu z języka angielskiego. 

6. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.  

 

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

1. Trwają prace przy Rozbudowie i przebudowie pływalni krytej w Praszce. 

Wykonywane są elementy żelbetowe, m.in. ściany fundamentowe, konstrukcja nowej 

niecki, stopy fundamentowe. 

2. Ogłoszono przetarg na przebudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Strojcu w zakresie zabezpieczenia p.poż. 

3. Ogłoszono przetarg na budowę mini ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 

Listopadowej w Praszce. 

4. Złożono w ramach naboru projektów przez LGD Górna Prosna, wnioski o 

dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja sali projekcyjnej Kina Polonez w 

Praszce” oraz „Docieplenie połaci dachu budynku Muzeum w Praszce”. 

Wnioskowana kwota pomocy to: 87.005,00 zł. 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Maluch + adaptacji budynku 

szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Fabrycznej w Praszce na żłobek. Wnioskowana 

kwota pomocy to: 1.500.000,00 zł. 

 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

posiedzenia rozpatrzono 2 sprawy indywidualne, z których jedna została skierowane do 

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

Jedno postępowanie zostało umorzone w związku z otrzymaniem informacji o podjęciu i 

zakończeniu w miesiącu styczniu 2019 roku leczenia odwykowego. 

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. Jedna osoba zgłosiła się we 

własnej sprawie i prosiła o wyjaśnienie dlaczego jej sprawa będzie rozpatrywana przez 

komisję. Tej osobie wyjaśniono, że wniosek złożyła prokuratura a więcej informacji w tej 

sprawie otrzyma na posiedzeniu komisji. 

3/ W dniu 20 i 21 grudnia 2018 roku przedstawiciele Gminnej Komisji ds. RPA uczestniczyli 

w spotkaniach wigilijnych,  które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenia Abstynenckie 

„Nasza Szansa” i „Nepsis”. Podczas tych spotkań połamano się opłatkiem oraz złożono sobie 

wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne. 



4/ W dniu 9 stycznia 2019 roku zebrała się komisja konkursowa powołana przez Burmistrza, 

która rozpatrzyła oferty złożone na konkurs ogłoszony w dniu 5 grudnia 2018 roku. Na 

konkurs wpłynęły oferty jedna ze stowarzyszenia „Nasza Szansa” a druga ze stowarzyszenia : 

Nepsis”. Wszystkie złożone oferty były zgodne z założeniami konkursowymi i dlatego 

komisja zaproponowała Burmistrzowi podpisanie umów z w/w stowarzyszeniami. W dniu 16 

stycznia umowy zostały podpisane. 

5/ Do wszystkich szkół na terenie gminy została przesłana oferta tegorocznej kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która będzie realizowana pod hasłem „Chce mi się chcieć”. 

Szkoły mają czas do 25 stycznia na podjęcie decyzji czy będą uczestniczyły w tegorocznej 

kampanii. 

6/ W dniu 11 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 3 dla uczniów klas starszych oraz 

gimnazjalnych zostało zorganizowane spotkanie profilaktyczne ze znanym aktorem i 

pieśniarzem Lechem Dyblik, który opowiedział młodzieży o swoim życiu w tym problemie 

alkoholowych i obecnej ponad 20 letniej abstynencji. Ponadto Pan Dyblik zaśpiewał kilka 

piosenek ze swojego repertuaru. Na zakończenie odbyła się sesja fotograficzna gdyż 

praktycznie każdy uczeń chciał z nim zrobić sobie zdjęcie. 

7/ Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia z Olesna nadesłała rozliczenie z 

przyznanego w marcu 2018 roku dofinansowania przeznaczonego zwiększenia pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, którego nie realizuje Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Jak wynika z rozliczenia pacjenci z Praszki stanowią 20,26% wszystkich pacjentów 

Przychodni. Należy też nadmienić, że w tym porozumieniu uczestniczy 7 gmin z naszego 

powiatu oraz gmina Krzepice z powiatu Kłobuck, woj. śląskie. 

 

 

- w zakresie straży miejskiej 

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

drzew przeznaczonych do wycięcia, Jeden raz pracownikom OPS przy czynnościach 

służbowych u podopiecznych. Jeden raz dostarczano dowód osobisty za pokwitowaniem 

odbioru dla osoby niepełnosprawnej.  Ponadto wykonano 20 konwojów wartości pieniężnych 

dla potrzeb Urzędu Miejskiego.  Dwa razy dostarczano korespondencję urzędową do 

instytucji na terenie gminy. 

2/ W miesiącu grudniu i styczniu wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli pięć  służb jedna 

były wykonywane w godzinach popołudniowych a cztery pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów o materiałach pirotechnicznych.  Podczas 

patrolu zwracano uwagę na osoby bezdomne przebywające na terenie miasta w tym celu 

patrolowano też okolice ogrodów działkowych i pustostany – uwag nie odnotowano. W 

miesiącu styczniu wspólnie zabezpieczano uroczystości związane z Orszakiem Trzech Króli, 

który przechodził ulicami miasta z parafii WNMP do parafii Św. Rodziny. Podczas służby 

zwracano też uwagę na bezpieczeństwo wolontariuszy kwestujących w ramach WOŚP. W 

miesiącu styczniu odbyto dwa spotkania robocze w tym jedno było związane z 

podsumowaniem współpracy za IV kwartał i cały 2018 rok. Wspólnie udzielono też pomocy 

orszakowi pogrzebowemu przy przejeździe przez teren miasta. Do Komisariatu Policji została 

też przekazana jedna sprawa, której załatwienie przekraczało kompetencje Straży Miejskiej. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 16 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 3 raz w stosunku do instytucji w tym sklepów. Podczas 

interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników z zalegającego śniegu 

oraz usunięcia śliskości z chodników przed posesjami. W firmie GOSKOM interweniowano 

w sprawie posesji przy ul. Kaliskiej 49, z której odpady wiatr przenosi na posesje sąsiednie. 



Interweniowano też w Rejonie Dróg Powiatowych Olesno w sprawie uporządkowania 

chodnika przy ul. Kopernika w Praszce. 

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

sprawach: bezpańskiego psa, który biegał po miejscowości Rosochy – zgłoszenie bezzasadne 

gdyż pies uciekł z terenu posesji podczas nocy sylwestrowej, zanieczyszczania rzeki Prosny 

ściekami – skarga bezzasadna gdyż nie były to ścieki tylko piana tworząca się podczas 

zawirowań, parkowania pojazdu na miejscu dla osób niepełnosprawnych – skarga bezzasadna 

(też osoba niepełnosprawna), odpadów gromadzonych na posesji komunalnej, które wiatr 

przenosi na posesje sąsiednie, budynku (szopy) w Strojcu, która została uszkodzona podczas 

kolizji i powoduje zagrożenie dla przechodniów – zobowiązano właściciela do zabezpieczenia 

tego miejsca do czasu zakończenia prowadzonego postepowania, samochodu, który parkuje w 

sposób utrudniający odśnieżanie – właściciela pouczono,  budynku przy ul. Listopadowej, z 

którego odpada tynk i powoduje zagrożenie dla przechodniów zobowiązano właściciela do 

zabezpieczenia tego budynku, parkowania pojazdu na drodze wewnętrznej mimo wolnych 

miejsc na parkingu – właściciela pojazdu pouczono. Zaniedbywania psa pozostawionego na 

posesji w Kowalach – w wyniku podjętych czynności ustalono miejsce pobytu właścicielki 

posesji w Kowalach i razem z nią udano się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że 

pies jest zadbany i dokarmiany dwa razy dziennie, a dlatego jest w kowalach bo właścicielka 

ma małe dziecko i mieszka w bloku i nie ma warunków do jego trzymania. Na wiosnę będzie 

już mieszkać w Kowalach. Po zwróceniu uwagi zgłaszającej zawiadomienie okazało się, że 

ona nigdy psa nie widziała ale była proszona o takie zgłoszenie. Pouczono, że tego typu 

bezzasadne zgłoszenia mogą być karalne. Pojazdu pozostawionego na myjni tylko na kilka 

godzin a zrobiło się z tego dwa tygodnie – ustalono właściciela i pojazd jeszcze tego samego 

dnia został zabrany. Tamowania i utrudniania ruchu poprzez pozostawienie pojazdu – lawety 

w sposób utrudniający ruch pojazdów po osiedlu. 

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

dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, bałaganu panującego na 

posesji co powoduje zanieczyszczanie posesji sąsiednich, nieprawidłowego zdaniem 

zgłaszającego parkowania pojazdu co utrudnia wyjazd z posesji sąsiada. Spalania śmieci w 

piecu co powoduje zadymienie – po sprawdzeniu okazało się, że w piecu jest węgiel i jak 

wyjaśnił właściciel do rozpalania używa drewna. 

6/ W miesiącu grudzień - styczniu patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych i przestrzegania przepisów 

o materiałach pirotechnicznych, 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. Dwa razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – 

pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. Podczas patrolu dwa razy 

poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ul. Powstańców Śląskich i Wodnej 

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).  

8/ W miesiącu styczniu zostało sporządzone sprawozdanie z działalności straży miejskiej za 

2018 rok. Zgodnie z wytycznymi MSWiA sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

 

 

 

 


