
       Praszka, dnia 2019-05-27        

OR.I. 0057.  .2019  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 16 kwietnia 2019r do 27 maja 2019 r. 

 

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

 

- w zakresie spraw finansowych : 

 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania: 

 

Rb 27S –miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 30.04.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 56.344.608,78 zł wykonanie wynosi 17.301.097,85 zł tj. 

30,7 % w stosunku do planu 

 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 30.04.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 66.723.874,66 zł wykonanie wynosi 16.572.112,88 zł tj. 

24,8 % w stosunku do planu. 

 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych na zadania zlecone i własne. 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- zwrotu podatku akcyzowego o 176.691,06 zł, 

- Karty Dużej Rodziny  o 371,66 zł, 

- dodatku energetycznego o 219,35 zł, 

- stypendiów socjalnych o 7.266 zł, 

- wyborów do Parlamentu Europejskiego o 32.800 zł, 

- wyborów do rad gmin o 230 zł. 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. Od dnia 8 kwietnia w szkołach i przedszkolach gminy Praszka odbył się strajk 

pracowników oświaty, jedyną placówką, która nie strajkowała było Publiczne 

Przedszkole nr 1. 

Na dzień 8 kwietnia strajkowały 193 osoby.  

W przedszkolach strajk trwał do dnia 12 kwietnia, w szkołach do dnia 26 kwietnia. 

Gmina nie wypłaciła wynagrodzenia za czas strajku pracownikom obsługi 

(wynagrodzenie płatne z dołu), a ze względu na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli 



„z góry” potrącenie nastąpiło w miesiącu maju za 8 dni roboczych a druga część 

potrącenia tj. 5 dni roboczych zostanie uwzględniona w czerwcu. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty arkuszy 

organizacyjnych Burmistrz zatwierdził arkusze placówek oświatowych na rok szkolny 

2019/2020. 

3.  W pierwszej rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce  nie zostało 

przyjętych 6 dzieci, którym Gmina Praszka ma obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieciom tym zapewnia się miejsce w 

Publicznym Przedszkolu nr 1                      w Praszce. W pozostałych przedszkolach 

wszystkie dzieci zostały przyjęte.  

4. Dnia 29 maja do szkół i przedszkoli będzie przekazane 75% odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych  tj. kwota 619.376,40 zł 

5. 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. Zakończono wykonywanie stropu nad piwnicami wraz z plażą 

basenową. Na budowę dostarczono konstrukcje drewnianą dachu.  Do chwili obecnej 

zaawansowanie kwotowe inwestycji – ok. 16% (roboty zafakturowane). 

2. Rozpoczęto budowę mini ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Listopadowej w 

Praszce. Prace wykonuje firma Bet- Bruk z Lublińca za kwotę 323,6 tys. zł.  

3. Rozstrzygnięto przetarg na I Zadanie Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów realizowanej w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, polegający na budowie samej drogi. Prace będzie wykonywać firma Bet- Bruk z 

Lublińca za kwotę 1 mln 353 tys. zł. Zakończenie robót ma nastąpić do 30.11.2019 r. 

Unieważniono przetarg na II Zadanie polegające na remoncie trzech dawnych mostów 

kolejowych z uwagi na zbyt drogie oferty. Ogłoszono kolejny przetarg na II Zadanie. 

Termin otwarcia ofert: 11.06.2019 r. 

4. Zamknięto do odwołania most na ul. Jana Pawła II w Kowlach w związku z jego złym 

stanem technicznym. Obiekt wymaga całkowitej przebudowy. 

5. Zakończono przebudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu w 

zakresie zabezpieczenia p.poż. Prace wykonywała firma Supon Sp. z o.o. z Opola za 

kwotę 146 tys. zł. 

6. Podpisano umowę dotacji z Marszałkiem Województwa Opolskiego na wykonanie 

docieplenia poddasza budynku Muzeum w Praszce. Wysokość przyznanej dotacji: 

35.764 zł. 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

tego posiedzenia rozpatrzono 2 sprawy indywidualne, w których pacjenci zostali uznani za 

uzależnionych od alkoholu przez biegłych sadowych. W związku z deklaracjami 

dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu sprawy zostały  zawieszone na okres 

jednego miesiąca celem ułatwienia załatwienia wszystkich spraw związanych z podjęciem 



leczenia. Ponieważ były to wnioski z Prokuratury Rejonowej z Olesna to ta informacja wraz z 

opinią biegłych została przekazana wnioskodawcy.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się pięć 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. Do komisji wpłynęły też wniosek od byłego męża, 

który wnosi o przebadanie byłej żony w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ze względu na 

sprawowana opiekę nad ich wspólną niepełnoletnią córką. W tej sprawie komisja wystąpiła z 

zapytaniami do Policji, OPS, byłego pracodawcy oraz Urzędu Pracy celem uzyskania 

dodatkowych informacji, które komisja może uzyskać w oparciu o ustawę o wychowaniu w 

trzeźwości. 

3/ W dniach 29 kwietnia do 4 maja 2019 roku 20 osobowa grupa członków naszych 

stowarzyszeń abstynenckich uczestniczyła w XXVIII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie 

Rodzin Abstynenckich – Tatry 2019, który był zorganizowany jak co roku w Małym Cichym/ 

Zakopanego. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w zlocie biorąc udział w zawodach 

sportowo – rekreacyjnych oraz w warsztatach i wykładach. 

4/ Na stronach Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania 

ukazały się pierwsze informacje na temat przebiegu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na 

terenie naszej gminy. W kampanii biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego 

terenu poza szkołą w Wierzbiu.  

5/ Do Urzędu Marszałkowskiego została przesłana ankieta statystyczno – 

informacyjna na temat realizacji programów profilaktycznych w gminach województwa 

opolskiego w 2018 roku. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programów profilaktycznych 

zostanie przedstawione na Konferencji Wojewódzkiej w dniu 14 czerwca 2019 roku  

6/ W związku z roczną eksploatacją alkomatu stacjonarnego dostępnego dla 

wszystkich zainteresowanych do firmy „PROMILER” – dostawcy urządzenia został przesłany 

wniosek o dokonanie kalibracji urządzenia i i wydanie świadectwa legalizacji i zgodności 

pomiarów na kolejny rok. Tu należy nadmienić, że urządzenie jest dostępne przy dyżurce 

Komisariatu Policji w Praszce. 

7/ 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 prelekcjach i wykładach na ten temat 

uczestniczyli uczniowie szkół średnich z naszego miasta. Prelekcje prowadzili 

przedstawiciele Policji, Sanepid oraz Straży Miejskiej.   

 

- w zakresie straży miejskiej 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy w związku z wyborami do PE jeden raz 

przeprowadzili czynności służbowe - sprawdzające u mieszkańca Praszki dla potrzeb USC w 

związku z potrzebą dopisania do spisu wyborców. Udzielono też asysty pracownikowi 

ewidencji ludności podczas wykonywania wizji lokalnej w związku z wnioskiem o 

wymeldowanie osoby. Wykonano 27 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu 

Miejskiego. Dwa razy udzielono asysty poborcy opłat na placu targowym przy zbieraniu opłat 

od obywateli Bułgarii i Rumunii. Pięć razy dostarczano korespondencję urzędową do 

instytucji na terenie gminy w tym związane z obchodami Dni Praszki – Uroczysta Sesja Rady 

Miejskiej. Dostarczano też  materiały do szkół oraz Sołtysów. Wykonano też jeden wyjazd 



służbowy w sprawach Urzędu Miasta do Olesna. Przez dwa dni rozwożono po terenie gminy 

upomnienia dotyczące podatku rolnego. Przez pięć dni rozwożono po terenie gminy materiały 

związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w tym dostarczano materiały wyborcze 

do lokali. 

2/ W miesiącu maju i kwietniu wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli siedem   

służb, dwie 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 informacjami o możliwości zagrożenia bombowego w 

okolicach szkół podczas patroli szczególną uwagę zwracano na te obiekty.  W miesiącu maju 

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

z Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie wykroczeń „uciążliwych społecznie”, mapy 

zagrożeń oraz ataków bombowych, omawiano też sposoby wykonywania czynności 

patrolowych w okolicach szkół oraz podczas majowych dni wolnych od pracy i 

odbywających się w tym czasie uroczystości. Patrolowano też ogrody działkowe „Reymonta” 

oraz „Relax” celem zapobiegania dewastacji mienia. W związku z kolizją  drogową na terenie 

Praszki – okolice ronda uczestniczono w zabezpieczaniu tego miejsca do czasu przybycia 

służb ratowniczych w tym straży pożarnej, która przeprowadziła utylizację plamy olejowej. 

Interweniowano też w sprawie parkowania ciężarówek oraz autobusów na targowisku 

miejskim w związku z zakazem wjazdu pojazdów powyżej 3,5 T. Udzielono 5 upomnień.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 7 razy w 

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 8 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 Strojcu Interweniowano w stosunku do firmy budującej 

market „DINO”, która zablokowała cały chodnik materiałami budowlanymi utrudniając 

przejście pieszym. Interweniowano też u właścicieli działek min. na Sakrajdzie oraz Pod 

Rosochami, których zobowiązano do uporządkowania działek i usunięcia zalegających tam 

nieczystości – zostało uporządkowane. Interweniowano też w związku z nieprzestrzeganiem 

ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Tu został nałożony 1 mandat karny.  

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

w sprawach: zbyt długiego postoju pojazdów na ulicy Kościuszki mimo ograniczenia do 30 

minut – (w tym wypadku w wyniku przeprowadzonych kontroli pouczono 10 kierowców, 

uszkodzonego znaku drogowego na ulicy Piłsudskiego – (przekazano do ZDKiA, znak został 

naprawiony), W sprawie dużej ilości  kotów trzymanych na posesji, które niszczą zasiewy 

sąsiada – w tym wypadku zobowiązano właścicielkę kotów do przeprowadzenia sterylizacji, 

aby zapobiec ich rozmnażaniu.  

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

dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu – psów (w tym przypadku nałożono 

jeden mandat karny, Zbyt małej ilości miejsc postojowych na terenach osiedlowych poprzez 

parkowanie pojazdów w taki sposób, że pojazd zajmuje nawet dwa miejsca – sprawę 

przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej. Wyrzucenia śmieci w workach do przydrożnego 

lasu – po sprawdzeniu okazało się, że to właściciel sprzątał las i wystawił worki przy drodze 

aby je zebrać, zostały zabrane. 

6/ W miesiącu kwiecień - maj patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, zwracano uwagę na 

przestrzeganie porządku w okolicy sklepu „Promilek”, placów zabaw oraz okolicy 

Przedszkola Nr 2 – uwag nie odnotowano. Zwracano też uwagę na tereny ogrodów 

działkowych i miejsc przebywania osób bezdomnych – bez uwag. Cztery 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. Piłsudskiego, Wodnej 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 kwiecień i maj zabezpieczano dwie uroczystości religijne oraz jedną 

imprezę plenerową. Interweniowano też u najemcy lokalu komunalnego, którego 

zobowiązano do kontaktu z Burmistrzem. Podczas kontroli na targowisku miejskim 

interweniowano w stosunku do trzech sprzedawców, których zobowiązano do 

zalegalizowania używanych wag.  

9/ W związku z końcem ważności posiadanych orzeczeń lekarskich  - badań 

okresowych w miesiącu maju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia strażnicy przeszli 

badania psychologiczne, psychotechniczne, okulistyczne i na tej podstawie otrzymali nowe 

orzeczenia lekarskie uprawniające do pracy w Straży Miejskiej. 

 

 

-  sprawy różne:  

 
 


