
       Praszka, dnia 2019-04-15        

OR.I. 0057.4.2019  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 14 marca 2019r do 15 kwietnia 2019 r. 

 

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

 

- w zakresie spraw finansowych : 

 

Zostało sporządzone  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Praszka  

za 2018r. Sprawozdanie  to zostało przekazane  w dniu 20 marca do biura Rady Miejskiej 

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w celu zaopiniowania. 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. 25.marca zawarte zostało porozumienie z Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie 

powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego – zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. 

2. 28. marca odbyły się  konkursy na stanowisko: 

a) dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie - dyrektorem została p. Anna Wiktorek 

b)dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu – dyrektorem została p .Jolanta 

Galant. 

3. 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.  

4. 02.kwietnia przesłano do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Opolskiego 

Kuratora Oświaty planowaną wysokość środków niezbędnych na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały ćwiczeniowe w 2019 roku 

5. 04 kwietnia złożony został wniosek do Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia 

finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków. 

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 

murowe i żelbetowe ścian przyziemia budynku, prace szalunkowe i zbrojarskie 

stropodachu w części dobudowywanej oraz wykonywane są elementy żelbetowe w 



hali basenowej. Do chwili obecnej zaawansowanie kwotowe inwestycji – ok. 15% 

(roboty zafakturowane). 

2. Rozstrzygnięto przetarg na budowę mini ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 

Listopadowej w Praszce. Prace będzie wykonywać firma Bet- Bruk z Lublińca za 

kwotę 323,6 tys. zł. Termin wykonania 31.05.2019 r. 

3. W dniu dzisiejszym ogłoszono II przetarg na budowę drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów realizowanej w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień: 07.05.2019 r. Poprzedni przetarg został 

unieważniony z uwagi na zaoferowanie przez wykonawców cen znacząco 

przekraczających możliwości budżetowe gminy. Cena najtańszej oferta ok. 3,8 mln zł. 

4. Wykonano ekspertyzę techniczną mostu na ul. Jana Pawła II w Kowlach, z której 

wynika, że most nie nadaje się do użytkowania. Po świętach wielkanocnych  nastąpi 

wyłączenie mostu z ruchu. 

5. Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Opolu w sprawie dofinansowania do usuwania azbestu. Uzyskano 

informację że do końca kwietnia ma być podjęta decyzja dotycząca konkursu na 

dofinansowania przez WFOŚ 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

posiedzeń rozpatrzono 12 spraw indywidualnych, z których cztery zostały skierowane do 

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

Jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego celem wszczęcia postepowania odnośnie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W trzech przypadkach w związku ze 

stwierdzeniem, że osoby skierowane do komisji zamieszkują – przebywają poza terenem 

naszej gminy komisja zgodnie z kompetencjami przekazała zebrane materiały do komisji 

właściwych do miejsca pobytu a w jednym przypadku wniosek zwrócono do wnioskodawcy 

w związku z brakiem adresu pobytowego. W dwu przypadkach wnioskodawcę – Prokuraturę 

Rejonową w Oleśnie powiadomiono, że sprawy, w których występują od ubiegłego roku są w 

Sądzie Rejonowym w Oleśnie a nie upłynął jeszcze dwuletni okres od skierowania tam 

wniosków dlatego w tej sprawie z zapytaniem należy wystąpić do Sądu. W jednym przypadku 

postepowanie zostało umorzone w związku z brakiem wskazań do kierowania na leczenie 

odwykowe a w jednym przypadku zawieszone w związku z deklaracją dobrowolnego 

poddania się leczeniu odwykowemu.  

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 

postępowanie w przypadku podjęcia czynności przez komisję. Jedna osoba zgłosiła się w 

sprawie, w której złożyła wniosek a postępowanie komisji było takie, że zostało umorzone. 

Wyjaśniono, że biegli nie stwierdzili uzależnienia tylko picie szkodliwe a to nie jest podstawą 

do kierowania na leczenie odwykowe. Zostały pobrane też wnioski o skierowanie na badania 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Te sprawy będą rozpatrywane po zgromadzeniu 

wszystkich niezbędnych materiałów na majowym 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 Jaworznie a 

druga w gminie Wieluń. Składających wnioski powiadomiono pisemnie, że w tej sprawie 



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

Wieluniu. 

3/ Do Urzędu Gminy powróciło podpisane przez wszystkie 7 gmin porozumienie 

międzygminne w sprawie dofinansowania – zwiększenia pomocy terapeutycznej dla 

pacjentów z terenu powiatu oleskiego oraz gminy Krzepice, czyli terapii ponadpodstawowej 

realizowanej przez Przychodnie Terapii Uzależnień z Olesna a nie finansowanych przez NFZ. 

4/ Zostały sporządzone i przekazane do Ministerstwa Zdrowia sprawozdanie statystyczne 

PARPA G-1 z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

5/ Do wszystkich szkół na terenie gminy przekazane materiały pomocnicze do realizacji  

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

„Chce mi się chcieć”. Do tegorocznej kampanii przystąpi 958 uczniów ze szkół 

podstawowych oraz Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. Akcesu do uczestnictwa w kampanii 

nie złożyła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK z Wierzbia.  

6/ Prezesi Stowarzyszeń Abstynenckich „Nepsis” i „Nasza Szansa” uczestniczyli w szkoleniu 

zorganizowanym Fundację PRAESTERN, której celem było podniesienie kwalifikacji 

członków stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i współpracy w tym zakresie z 

samorządami. Temat tego szkolenia to „Przeciwdziałanie uzależnieniom – skuteczny 

samorząd” 

7/ Stowarzyszenie „Nepsis” chcąc działać zgodnie z obowiązującymi w stowarzyszeniach 

standardami określonymi przez UE poddało się weryfikacji i wdrożyło wszystkie wymagane 

przepisami standardy.  Po przeprowadzonej kontroli Komisja Akredytacyjna  Krajowej Rady 

Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przyznała Stowarzyszeniu „Nepsis” Certyfikat Standaryzacji na 

lata 2019 – 2021.   

8/ W dniu 14 marca Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w zorganizowanym przez 

Przychodnię Terapii Uzależnień i Starostwo Powiatowe w Oleśnie spotkaniu, którego 

głównym tematem była współpraca gmin w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej dla 

potrzebujących na terenie powiatu oleskiego. 

9/ W związku ze zmodernizowaniem sieci internetowej w lokalu Klubu Abstynenta i 

Świetlicy Terapeutycznej w Praszce zostało podpisane nowe porozumienie pomiędzy Gminą 

Praszka a firmą „Protonet” dostawcą sygnału internetowego na okres dwu lat. Nowa opłata za 

w/w usługę staniała o 30 zł.  

10/ W dniu 12 kwietnia Stowarzyszenia „Nepsis” i „Nasza Szansa” zorganizowali w Klubie 

Abstynenta otwarte spotkanie, na którym wszyscy zainteresowani mogli uzyskać porady i 

spotkać się z osobami o długim stażu abstynenckim. 

11/ W dniu 15 kwietnia Stowarzyszenie „Nasza Szansa” z okazji Światowego Dnia 

Trzeźwości w MGOKiS oraz na terenie miasta zorganizowali akcję pod nazwą „Trzeźwo w 

przyszłość” oraz „Prowadzę jestem trzeźwy”. W tych działaniach wzięli udział 

przedstawiciele Policji, Sanepid oraz Straży Miejskiej.   

 

- w zakresie straży miejskiej 

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

przeznaczonych do wycięcia, Jeden raz pracownikom OPS przy czynnościach służbowych u 

podopiecznych. Jeden raz przeprowadzono czynności służbowe u mieszkańca Praszki dla 

potrzeb USC. Trzy razy udzielili asysty pracownikowi ewidencji ludności przy wizjach 

lokalnych w miejscu zamieszkania.  Ponadto wykonano 31 konwojów wartości pieniężnych 

dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Dwa razy udzielono asysty poborcy na placu targowym przy 

zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii. Pięć razy dostarczano korespondencję urzędową do 

instytucji na terenie gminy w tym związane z konsultacjami społecznymi w sprawie wyborów 



Sołtysa. Wykonano też dwa wyjazd służbowy w sprawach Urzędu Miasta do Olesna. Przez 

dwa dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. 

2/ W miesiącu marcu i kwietniu wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli sześć  służb, 

jedna były wykonywane w godzinach nocnych i dwie w godzinach popołudniowych a trzy 

pozostałe w godzinach dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie 

targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu 

działalności handlowej. W związku z kiermaszem świątecznym patrolowano okolice parku 

miejskiego.  Podczas patrolu zwracano uwagę na osoby bezdomne przebywające na terenie 

miasta. Podczas patroli w związku z sygnałami mieszkańców zwracano uwagę na te miejsca 

gdzie występują wykroczenia tzw. „uciążliwe społecznie” min. Park miejski, okolice 

marketów drogi osiedlowe oraz parkowanie pojazdów na chodnikach.  W miesiącu marcu i 

kwietniu odbyły się trzy spotkania robocze podczas, których omawiano zalecenia otrzymane z 

Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie wykroczeń „uciążliwych społecznie” i mapy 

zagrożeń. Patrolowano też ogrody działkowe „Reymonta” oraz „Relax” celem zapobiegania 

dewastacji mienia. W związku z kolizją  drogową na terenie Praszki uczestniczono w 

zabezpieczaniu tego miejsca do czasu przybycia służb ratowniczych. 

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

właścicieli posesji prywatnych i 9 raz w stosunku do instytucji w tym sklepów i zakładów 

pracy. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników z 

zalegającego tam nieczystości, połamanych gałęzi, zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

prowadzenia prac budowlanych. W Goskom interweniowano w sprawie zarywającej się 

studzienki z zaworami przy ul. Piłsudskiego, która jest zagrożeniem dla przechodniów. 

Interweniowano w zakładzie energetycznym w sprawie słupa przy ul. Warszawskiej, który się 

rozsypuje i powoduje zagrożenie dla przechodniów oraz uszkodzonego w wyniku wiatrów 

oświetlenia przy ulicy Kościuszki. W ZDKiA interweniowano w sprawie oberwanej tablicy 

drogowskazowej przy rondzie na ulicy Kaliskiej a w firmie Protonet w sprawie oberwanego w 

wyniku prowadzonych prac przewodu światłowodowego dostarczającego sygnał internetowy. 

W Spółdzielni Mieszkaniowej interweniowano w sprawie nieporządków panujących przy 

budowanych kotłowniach blokowych. Do nadzoru Budowlanego w Oleśnie zgłoszono sprawę 

„rudery” przy ul. Listopadowej w Praszce. Interweniowano też u właściciela „rudery” przy ul. 

Sportowej oraz działki przy ul. Kaliskiej z wnioskami o uporządkowanie terenu i 

zabezpieczenia miejsc stanowiących zagrożenie.  Interweniowano też w sprawie zajęcia pasa 

drogowego podczas prowadzonych prac w miejscowości Kowale oraz pasa drogowego oraz 

terenu gminnego w przy ul. Listopadowej w Praszce. Do Urzędu Miasta zgłoszono sprawę 

odrostów drzewnych przy ul. Powstańców Śląskich, które zasłaniają widoczność. 

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

sprawach: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psów w miejscowości 

Kowale, Praszce oraz Strojcu. Po sprawdzeniu okazało się, że tylko w jednym przypadku 

skarga się potwierdziła – właściciela psa upomniano. Zbyt małej ilości miejsc postojowych 

dla osób niepełnosprawnych w Praszce – wyjaśniono, że teraz nie obowiązują opłaty i można 

parkować pojazdy wszędzie na miejscach do tego wyznaczonych, oznakowania ul. 

Powstańców Śląskich – sprawę przekazano do Referatu Infrastruktury, zanieczyszczenia 

grogi w Ganie – sprawcę upomniani i zobowiązano do posprzątania drogi co zostało 

wykonane, bezpańskich psów przy Przedszkolu  w Ganie po sprawdzeniu jeden pies został 

uśpiony a drugi zabrany do schroniska podobnie jak bezpański pies w Strojcu. Samochodu 

parkującego na prywatnym terenie po sprawdzeniu ustalono właściciela ale on poinformował, 

że samochód został sprzedany – sprawa w toku. Wyrzucania odpadów na pole przy ul. 

Sportowej – zobowiązano właściciela zakładu produkcyjnego o posprzątanie nieswojego 

terenu. Bezpańskiego psa w Wierzbiu – sprawa została zgłoszona P. Gizler ale ze względu na 

dzikość psa nie można go odłowić i przekazać do schroniska. Tamowania i utrudniania ruchu 



przy markecie Netto oraz na terenach osiedlowych – sprawców wykroczenia pouczono i 

zobowiązano do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.  

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

dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psów, które po 

wypuszczeniu zanieczyszczają posesję sąsiada – właścicielka została zobowiązana do 

przestrzegania przepisów i wyprowadzania psów na smyczy, nieporządków pozostawionych 

przez najemców budynku przy ul. Żeromskiego – po interwencji teren przy posesji został 

posprzątany. Nie wyrażania zgody na podcięcie gałęzi, które przechodzą na posesję 

sąsiedzką. Po interwencji sąsiedzi doszli do porozumienia i gałęzie zostaną podcięte. 

Interweniowano też w sprawie zadymienia w miejscowości Kowale i Praszka – po 

sprawdzeniu okazało się, że w piecu spalany jest węgiel i drewno, skarga bezzasadna 

natomiast w drugim przypadku zobowiązano właściciela posesji do zaprzestania wypalania na 

posesji wyciętych suchych iglaków – pouczono. Goskom zgłosił sprawę zanieczyszczenia 

ulicy przez pojazdy wywożące ziemie z terenu budowy – po przeprowadzonej interwencji 

ulica została posprzątana. W związku ze zgłoszeniem z firmy RICO w wyniku podjętych 

czynności ustalono właściciela pojazdu, który parkował na ich terenie – pojazd został 

usunięty. 

6/ W miesiącu marcu 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. Interweniowano też w stosunku do osoby, którą zobowiązano 

po posprzątania chodnika z potłuczonego szkła. W związku z nieodpowiednim zachowaniem 

w miejscu publicznym został nałożony jeden mandat karny.  Dwa 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 Kościuszki. 

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.  

8/ W miesiącu kwietniu zabezpieczano dwie uroczystości religijne w Parafii Świętej Rodziny. 

Jedna to uroczystość procesyjna Drogi Krzyżowej po osiedlu, a druga to uroczystości 

Niedzieli Palmowej. 

9/ W związku z realizacją programu o Praszce przygotowano i zabezpieczono miejsca dla 

wozów transmisyjnych telewizji Opole. 

 

- w zakresie geodezji  

1.  Po uprawomocnieniu się 1 kwietnia 2019 r. uchwały w   sprawie   wyrażenia zgody 

na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy 

Praszka, powiadomiono społeczność zainteresowaną o trybie i sposobie 

przeprowadzania uwłaszczenia. Składane wnioski są obsługiwane na bieżąco. 

 
 


