
       Praszka, dnia 2019-03-14        

OR.I. 0057.2.2019  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 22 stycznia  2019r do 13 marca 2019 r. 

 

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

 

- w zakresie spraw finansowych : 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania roczne: 

 

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 49.881.138,85 zł  

tj. 95,4 % 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. 

 

Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r.  

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.949.414,22 zł. 

 

Rb-N – sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r.  

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i innych opłat wynoszą 3.296.883,61,zł. 

 

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 

od początku roku do dnia 31.12.2018 r. 

Wykonane dochody  49.881.138,85 zł 

Wykonane wydatki 51.229.803,25 

Wykonane przychody 6.227.215,90 zł 

Wykonane rozchody 1.475.516 zł 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. 1 marca zarządzeniami Burmistrza Praszki ogłoszono konkursy na stanowisko: 

a)  dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie   

b) dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu 



Termin składania ofert - do dnia 19 marca 2019 r. do godziny 10.00. 

2. Zarządzeniem Burmistrza Praszki od dnia 1 kwietnia wprowadzono nowe stawki za 

posiłki w stołówce Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Praszce.  

3. Prowadzone są procedury związane z przekształceniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce  i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Strojcu. 

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu dokonali oględzin budynków w Praszce 

przy ul. Fabrycznej i w Ganie, w związku z czym Opolski Kurator Oświaty 

pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia SP nr 3 poprzez zmianę siedziby na 

ul. Listopadową oraz zamiar przekształcenia PP w Strojcu oddział w Ganie poprzez 

likwidację oddziału w Ganie.  

 Na następnej sesji będą przygotowane kolejne uchwały wynikające z przepisów. 

4. Przygotowywane są arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020. 

5. W Urzędzie Miejskim w Praszce była przeprowadzona kontrola przedstawiciela NIK,  

w zakresie oświaty dotyczyła kontroli dotacji przedszkolnej otrzymanej na rok 

2018. Z ustnych omówieni kontroli wynika, że dotacja została poprawnie naliczona i 

rozliczona.  

6. Prowadzone są bieżące sprawy oświaty. 

 

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

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

przy ostatnich do wykonania ścianach fundamentowych żelbetowych, wykonano płytę 

pod nowa nieckę, zaszałowano większość płyty stropowej części podpiwniczonej i 

wykonano większość zbrojenia płyty. Trwa szałowanie i zbrojenie płyty plaży 

basenowej. Wykonano cześć ścian murowanych parteru oraz trwają prace żelbetowe i 

murowe wewnątrz istniejącej części budynku. Do chwili obecnej zaawansowanie 

kwotowe inwestycji – ok. 10% (roboty zafakturowane). 

2. Rozstrzygnięto  przetarg i podpisano umowę na przebudowę budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu w zakresie zabezpieczenia p.poż. Prace 

wykonuje firma Supon Sp. z o.o. z Opola za kwotę 146.788,80 zł. Prace zostały 

rozpoczęte. 

3. Otworzono oferty w przetargu na budowę mini ronda na skrzyżowaniu ulic 

Mickiewicza i Listopadowej w Praszce. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę 323,6 tys. 

zł. 

4. Otrzymano promesę finansową do kwoty 1.500.000,00 zł na realizację „Przebudowy 

budynku szkoły podstawowej na żłobek w Praszce przy ul. Fabrycznej 18” w ramach 

programu rządowego „Maluch+” . Trwają już prace projektowe, które będą kosztować 

57.195,00 zł. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 20.05.2019 r. 

Planowane rozpoczęcie robót: lipiec 2019 r. 

5. Ogłoszono przetarg na budowę drogi rowerowej  Praszka – Aleksandrów realizowanej 

w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Otwarcie ofert 

zaplanowano na dzień: 21.03.2019 r. 

6. W lutym br. została przeprowadzona przez przedstawiciela NIK kontrola w zakresie 

przeprowadzenia przetargu, robót oraz rozliczenia dofinansowania inwestycji pod 



nazwą „ Przebudowa ulicy Spacerowej w Kowalach”. Z omówienia kontroli wynika, 

że prace i dotacja zostały rozliczone poprawnie. 

 

 

 

- 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 dwie została skierowane do 

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

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się czternaście 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. Jedna osoba zgłosiła się w 

sprawie, w której złożyła wniosek i prosiła o wyjaśnienie dlaczego sprawa jest tak długo 

rozpatrywana przez Sąd. Wyjaśniono, że na proces postępowania Sądowego komisja nie ma 

wpływu. Zostały pobrane też wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu. Te sprawy będą rozpatrywane na marcowym posiedzeniu komisji. Do komisji 

wpłynęły też wniosek od osób z naszego terenu i z poza naszego terenu gdyż ich zdaniem 

dotyczy to osób zamieszkałych na naszym terenie. Po sprawdzeniu i wywiadzie pod 

wskazanymi adresami okazało się, że obie osoby nie mieszkają na terenie Praszki lecz jedna 

w Opolu a druga w gminie Pątnów. Składających wnioski powiadomiono pisemnie, że w tej 

sprawie należy zgłosić się do Gminnej Komisji ds. RPA w Opolu a w drugim wypadku w 

Pątnowie. 

3/ Do dnia 30 grudnia 2018 roku zgodnie z zawartymi Umowami  Stowarzyszenia 

Abstynenckie „Nasza Szansa” i „Nepsis” złożyły sprawozdania oraz rozliczenia finansowe z 

realizacji powierzonych zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2018 roku. 

4/ Zostały rozliczone i przekazane Skarbnikowi Gminy rozliczenia wydatków poniesionych 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2018 roku. 

5/ Ze wszystkich szkół na terenie gminy została przesłana zgłoszenia do uczestnictwa w 

tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która będzie realizowana pod hasłem 

„Chce mi się chcieć”. Na tej podstawie zgłoszono organizatorowi kampanii uczestnictwo 

dzieci i młodzieży z Gminy Praszka. Do tegorocznej kampanii przystąpi 958 uczniów. 

Akcesu do uczestnictwa w kampanii nie złożyła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK z 

Wierzbia.  

6/ W dniu 12 lutego 2019 roku zostało podpisane przez Burmistrza Praszki Porozumienie 

Międzygminne w sprawie dofinansowania terapii prowadzonej w Przychodni Terapii 

Uzależnienia w Oleśnie dla osób po terapii podstawowej i ich rodzin. Należy tutaj nadmienić, 

że tej terapii nie finansuje NFZ. Do tego porozumienia przystąpiło 7 gmin w tym 6 z powiatu 

oleskiego i jedna z województwa śląskiego (Krzepice) 

7/ Go GUS zostały sporządzone wszystkie sprawozdania wymagane do końca stycznia a 

dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie zadań własnych gminy 

oraz realizacji gminnego programu profilaktyki uzależnień.  

8/ Do Urzędu Marszałkowskiego  w Opolu zostało sporządzone sprawozdanie statystyczne 

dotyczące podejmowanych przez gminę działań w zakresie realizacji zadań własnych w 

zakresie pomocy osobom uzależnionym i działaniach profilaktycznych w tym zakresie. 



9/ W związku z otrzymaniem informacji z PARPA w sprawie bezpłatnych szkoleń dla 

nauczycieli, którzy byli by zainteresowani prowadzeniem programu profilaktycznego „Spójrz 

Inaczej” w klasach IV – VI wysłano zawiadomienie o tym szkoleniu wraz z wytycznymi i 

kartą zgłoszeniową celem zajęcia stanowiska, ponieważ to szkolenie obejmuje 55 godzin 

dydaktycznych i 10 super wizyjnych realizowanych przez 3 i 2 dni od piątku do niedzieli. 

W Klubie Abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej dokonano zmiany sposobu dostarczania 

sygnału internetowego z radiowego na światłowodowy z zainstalowaniem Wi-Fi. Koszty 

modernizacji wziął na siebie dostawca Internetu firma PROTONET, z którą podpisano nową 

umowę na 24 miesiące. W związku z tym miesięczna opłata  zmalała o 30 złotych. 

 

 

- w zakresie straży miejskiej 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy pięć 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 39 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miejskiego.  Pięć razy dostarczano korespondencję urzędową do instytucji na terenie 

gminy w tym materiały dla sołtysów i dwa razy poza teren gminy. Wykonano też dwa 

wyjazdy służbowe w sprawach Urzędu Miasta do Kluczborka, oraz wykonano jeden łączony 

wyjazd Olesno – Opole z materiałami wyborczymi do Krajowego Biura Wyborczego. 

2/ W miesiącu styczeń – lutym - marzec wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli osiem  

służb, jedna były wykonywane w godzinach nocnych i dwie popołudniowych a pięć 

pozostałych w godzinach dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie 

targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu 

działalności handlowej.  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 lutym w związku z poleceniem Wojewody Opolskiego 

przeprowadzono w godzinach nocnych spis miejsc gdzie przebywają osoby bezdomne. 

Podczas patrolu ustalono liczbę bezdomnych na terenie miasta i gminy Praszka. Łącznie 

ustalono liczbę na cztery osoby w tym dwie kobiety i dwu mężczyzn. Miejsca pobytu to garaż 

przy ul. Kościuszki i mieszkanie przy ul. Sienkiewicza 5.  W miesiącu styczeń, lutym, marzec 

odbyły się cztery spotkania robocze podczas, których omawiano zalecenia otrzymane z 

Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie gromadzenia materiałów niebezpiecznych i 

sprawy priorytetowe związane z mapą zagrożeń na terenie miasta i gminy w tym okolice 

przedszkoli oraz teren parku miejskiego. Wspólnie udzielono też pomocy orszakowi 

pogrzebowemu przy przejeździe przez teren miasta. W związku z wypadkiem drogowym na 

terenie Praszki uczestniczono w zabezpieczaniu tego miejsca do czasu przybycia służb 

ratowniczych. Jedną sprawę przekazano do Komisariatu Policji w związku z brakiem 

uprawnień do jej załatwienia przez Straż Miejską. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 22 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 18 raz w stosunku do instytucji w tym sklepów i zakładów 

pracy. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników z 

zalegającego śniegu oraz usunięcia śliskości z chodników przed posesjami po stopnieniu 

śniegu interweniowano w sprawie usunięcia z chodników zalegających nieczystości. W 

podobnej sprawie interweniowano w Referacie Infrastruktury odnośnie działek przy ul. 

Warszawska-Listopadowa i ul. Senatorskiej. Na prośbę Spółdzielni Mieszkaniowej 

interweniowano u właścicieli garaży, którzy wystawiali gabaryty we wiatach śmietnikowych 

– w wyniku podjętej interwencji wszystko zostało usunięte i przewiezione na PSZOK do 

Kowali. Do referatu Infrastruktury przekazano sprawę podgryzionych przez bobry drzew przy 

rzece Ożarce w Kowalach. W Obwodzie Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie 



uszkodzonego chodnika przy ulicy Kopernika a w Urzędzie Miasta w sprawie chodnika przy 

ulicy Mickiewicza. Interweniowano też w sprawie niezamieszkałego budynku przy ulicy 

Listopadowej, z którego odpada tynk oraz gzymsy – właściciel posesji oznakował zagrożone 

miejsce a gdy zrobi się cieplej usterki zostaną naprawione. Interweniowano też w sprawie 

zanieczyszczenia drogi w wyniku prowadzonych prac polowych w Ganie – sprawca został 

upomniany i zanieczyszczoną drogę posprzątał.   

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

sprawach: pozostawiania pojazdów na parkingach bez tablic rejestracyjnych – w wyniku 

podjętych interwencji ustalono właścicieli pojazdów i zdjęte tablice zostały ponownie 

założone na samochody, zajmowania na targowisku miejsc wykupionych przez innych 

sprzedawców – po interwencji miejsce zostało opuszczone, nieprzestrzegania przepisów o 

trzymaniu zwierząt – w tym wypadku wspólnie z lekarzami weterynarii z Przychodni 

„Amicus” systematycznie kontrolowano ta właścicielkę psa i zobowiązywano do właściwego 

karmienia psa. W wyniku tych działań w ciągu miesiąca było ich 9 waga psa z 6 kg wzrosła 

do ponad 8kg. Parkowania pojazdów przez pracowników pracujących przy przebudowie 

basenu na miejscach dla pacjentów przychodni rehabilitacyjnej – po przeprowadzonych 

rozmowach zaprzestano parkowania pojazdów w tych miejscach. Parkowania pojazdów przy 

drodze co powoduje utrudnianie wyjazdu z bocznej ulicy – po sprawdzeniu okazało się, że 

pojazdy parkują na miejscu do tego wyznaczonym przy drodze krajowej, Nie przestrzegania 

przepisów o utrzymaniu  czystości na terenie gminy przez właściciela działki przy ul. 

Kopernika, w wyniku podjętych działań ogrodzenie zostało częściowo naprawione a 

pracownicy zobowiązani do systematycznego utrzymywania czystości w okolicy tego 

obiektu. Były też trzy skargi w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o trzymaniu 

zwierząt, które na wspólnym podwórku zanieczyszczają trawniki – z włościanami psów 

przeprowadzono rozmowy pouczające i ostrzegawcze. Nieodpowiedniego zachowania tzw. 

„żuli’, którzy wystawaj pod sklepami i wyłudzają pieniądze – zostali ostrzeżeni, że w 

przypadku dalszego takiego postępowania będą karani mandatami lub sprawa zostanie 

skierowana do Sądu. Było też zgłoszenie o bezpańskich kotach i wniosek o ich sterylizacje – 

sprawę przekazano do Referatu Infrastruktury. Zbyt małej ilości miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych w rejonie Placu Grunwaldzkiego – wyjaśniono, że osoba niepełnosprawna 

na Placu Grunwaldzkim może parkować pojazd w dowolnym  wyznaczonym miejscu a od 1 

marca nie obowiązuje opłata postojowa. Pozostawienia pojazdu na terenie prywatnym bez 

zgody właściciela i to jeszcze w taki sposób, że utrudnia wjazd i wyjazd z posesji. 

Interweniowano też w sprawie zajęcia pasa drogowego przez właściciela posesji bez zgody 

zarządcy drogi w Kowalach.  

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

dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, nie przycinania drzew, 

które wychodzą na wspólna drogę i utrudniają przejazd, Zadymiania posesji sąsiednich 

podczas rozpalania w piecu – ustalono wizualnie, że w piecu spalany jest węgiel i drewno a 

zadymienie występuje tylko w chwili rozpalania (takie zgłoszenia były trzy). Nie dbania we 

właściwy sposób o wynajmowanie działki, na których ustawiono garaże i co powoduje 

zanieczyszczanie sąsiadujących posesji – po przeprowadzonej rozmowie właściciel terenu 

uporządkował drogę dojazdową do garaży. Jedna sprawa dotyczyła też pojazdu bez tablic 

rejestracyjnych – okazało się, że tablice zostały zdjęte w związku z uszkodzeniem ramek 

mocujących. Po interwencji tablice zostały ponownie założone na pojazd. Dopuszczanie do 

biegania po podwórzu dużego psa, który podchodzi do bramy i budzi strach u przechodniów. 

6/ W miesiącu styczeń, lutym, marzec 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. Trzy razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach 

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

trzy razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ul. Senatorska, Fabryczna 

i Mickiewicza. 

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) oraz w 

związku  ze skargami w uzgodnieniu z Komisariatem Policji okolice Przedszkola Nr 2..  

 

 

- sprawy różne 

 

1. W miesiącu lutym został przeprowadzony remont pomieszczeń części archiwum w 

Urzędzie Miejski w Praszce. Obecnie trwają prace remontowe klatki schodowej 

2. Spartakiada Wsi odbyła się 17 lutego 2019 roku. Udział wzięło 8 zespołów. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

 1 miejsce – Lachowskie 

 2 miejsce – Gana i Strojec ex aeqvo 

 3 miejsce Przedmość 

3. Zarządzeniem Burmistrza, po podpisaniu umowy, została przekazana kwota 5 tyś 

złotych na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 

dla powiatowej jednostki straży pożarnej w Oleśnie. 

4. W dniu 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa z tej okazji składam naszym Paniom 

i Panom Sołtysom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w imieniu swoim, 

wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Praszce. 


