
       Praszka, dnia 2019-06-26        

OR.I. 0057.  .2019  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 28 maja 2019r do 26 czerwca 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 31.05.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 56.400.419,52 zł wykonanie wynosi 20.794.860,00 zł tj. 36,9 % 

w stosunku do planu 

 

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

początku roku do dnia 31.05.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 66.777.995,40 zł wykonanie wynosi 21.275.881,22 zł tj. 31,9 % 

w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych na zadania zlecone: 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- zwrotu podatku akcyzowego o 22.639,08 zł, 

 

- w zakresie spraw oświatowych  

1. 19 czerwca zarządzeniami Burmistrza powołano od dnia 1 września:   

- Panią Jolantę Galant – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu  

- Panią Annę Wiktorek  – na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie 

2. 24 czerwca wypłacono świadczenia socjalne z ZFŚS pracownikom i emerytom 

placówek oświatowych. 

3. W czerwcu dokonano  drugiego (ostatniego)potrącenia  wynagrodzenia za czas 

strajku.  

4. Prowadzone są bieżące sprawy oświatowe. 

 

 

 

 



- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

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

murowe i żelbetowe ścian hali basenowej. Wykonano stropodach żelbetowy nad 

parterem budynku oraz ścianki działowe w części istniejącej budynku. Wg informacji 

Wykonawcy za ok. 3 tygodnie zostaną zamontowane dźwigary dachowe i rozpocznie 

się montaż pokrycia dachu hali basenowej. Do chwili obecnej zaawansowanie 

kwotowe inwestycji – ok. 18% (roboty zafakturowane). 

2. Dobiegają końca prace przy budowie mini ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 

Listopadowej w Praszce. Termin zakończenia prac: 28.06.2019 r.  

3. Podpisano umowę na realizację I Zadania 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. 

4. Rozstrzygnięto II przetarg na II Zadanie Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów polegające na remoncie trzech dawnych mostów kolejowych. Wybrana 

oferta to oferta firmy P.H.U. Wich-Piach Krzysztof Wicher ze Strojca opiewająca na 

kwotę: 695.716,99 zł. Termin realizacji: 30.11.2019 r. 

5. Skończono nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu z posesji 

prywatnych mieszkańców gminy Praszka. Wpłynęło 58 wniosków. Realizacja 

przedsięwzięcia nastąpi po otrzymaniu akceptacji WFOŚiGW w Opolu. 

6. Wykonano dokumentacje projektową przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej 

nr 3 ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek. Trwają prace nad ogłoszeniem 

przetargu na roboty budowlane. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 

2.251.681,00 zł. 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

tego posiedzenia rozpatrzono 6 spraw indywidualnych, z których jedną sprawę skierowano do 

Sądy Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa została skierowana do zbadania przez biegłych 

celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. W trzech przypadkach w 

związku z deklaracja dobrowolnego podjęcia leczenia prowadzone postępowanie zostało 

zawieszone na czas leczenia odwykowego. W jednym przypadku postepowanie umorzono w 

związku z opinią biegłych, ż której wynika, że osoba skierowana do komisji nie jest 

uzależniona od alkoholu i nie wymaga leczenia odwykowego.  Ponieważ dwie z 

rozpatrywanych spraw to wnioski z Prokuratury Rejonowej z Olesna to o sposobie 

rozpatrzenia spraw postanowiono powiadomić wnioskodawcę. 

Na tym posiedzeniu komisja opiniowała też dwa wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych jeden wniosek dla gastronomii a jeden na sklep detaliczny. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała wnioski i wydała decyzje w formie postanowienia.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się sześć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członków rodziny posiadających 

problemy alkoholowe.  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 zgłosiła się też osoba, która nie mogła w 

wyznaczonym terminie zgłosić się do biegłych, gdyż była nieobecna a gdy otrzymała 

korespondencje był…o już po terminie. W tej sprawie rozmawiano z biegłym, który 

wyznaczy inny termin badań. 

3/ Wszystkie szkoły na terenie gminy uczestniczące w tegorocznej kampanii 

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

zakończyły realizację pierwszej części kampanii. Zgodnie z założeniami kampanii w szkołach 

realizowano happeningi, rajdy rowerowe, zawody sportowe, konkursy plastyczne i 

piosenkarskie. Prace na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez organizatora kampanii zostały 

przesłane do Poznania. Do tegorocznej kampanii przystąpiło 958 uczniów ze wszystkich 

szkół za wyjątkiem Szkoły Podstawowej i gimnazjum SPSK z Wierzbia. Szczegółowo na 

temat podejmowanych działań w szkołach można przeczytać na ogólnopolskim portalu 

kampanii. 

4/ W dniu 31 maja 2019 roku LKS „Basket” wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 3 w 

Praszce w ramach kampanii ZTU zorganizowali rajd rowerowy „Rowerem przez Świat”, w 

którym wzięło udział 200 rowerzystów pod opieką nauczycieli i rodziców. Po zakończeniu 

rajdu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 zorganizowano festyn dla wszystkich uczestników 

połączony z zawodami sportowo – rekreacyjnymi. Na temat rajdu można przeczytać na 

stronach SPiDR z Poznania. 

5/ W dniu 19 czerwca 2019 roku z Ministerstwa Zdrowia otrzymano informację, że 

złożone sprawozdanie statystyczne PARPA G-1 z działalności samorządów w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostało pozytywnie zweryfikowane i 

przyjęte. 

6/ W dniu 24 czerwca 2019 roku grupa 60 harcerzy z Hufca ZHP w Praszce udała się 

na obóz do Załęcza Wielkiego. Harcerze z funduszu profilaktyki otrzymali dofinansowanie na 

pokrycie kosztów transportu związanych z organizacją obozu. 

 

- w zakresie straży miejskiej 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dla potrzeb ewidencji ludności dostarczyli 

dowód osobisty dla osoby niepełnosprawnej. Przez trzy dni strażnicy rozwozili po terenie 

gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. W omawianym okresie wykonano 21 

konwojów wartości pieniężnych. Dwa razy udzielono też asysty inkasentowi na targowisku 

miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii. 

2/ W miesiącu czerwcu  wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli sześć   służb, z czego 

dwie 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.  W miesiącu czerwcu odbyły się trzy 

spotkania robocze podczas, których omawiano zalecenia otrzymane z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w sprawie wykroczeń „uciążliwych społecznie”, mapy zagrożeń oraz  

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

oraz „Relax” celem zapobiegania dewastacji mienia. W związku z uroczystościami Bożego 

Ciała zabezpieczano dwie procesje na terenie miasta. W związku z prowadzonymi pracami 

inwestycyjnymi na drogach i ulicach patrolowano miejsca najbardziej zagrożone w tym ulice 

Gańską i Listopadową. Dwa razy interweniowano w stosunku do firm wykonujących prace na 

drogach w związku z nieprzestrzeganiem przepisów i narażaniem innych użytkowników dróg 

na niebezpieczeństwo. W związku z obchodami Dni Praszki zabezpieczano przejście 

korowodu z wiankami konkursowymi oraz zwracano uwagę na plac nad Wyderka gdzie 

odbywał się festyn. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy w stosunku do 

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



pracy. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników z 

zalegającego tam nieczystości, połamanych gałęzi, przycięcia krzewów i żywopłotów, które 

utrudniają przejście po chodniku oraz uporządkowania chodnika w związku z prowadzonymi 

pracami instalacyjnymi. Do ZDKiA dwa razy zgłaszano konieczność zabrania padłych 

zwierząt w Strojcu, w podobnej sprawie ale związanej z padłym zwierzęciem przy drodze 

gminnej sprawę zgłoszono do firmy „JASTA” (dwa zgłoszenia), z którą gmina ma podpisaną 

umowę na odbiór padłych zwierząt.  Interweniowano też w ZDP w sprawie konieczności 

uporządkowania – oczyszczenia ulicy Fabrycznej, oraz zabrania padłego zwierzęcia z drogi 

dla rowerów przy drodze powiatowej do Przedmościa. Interweniowano też u dzierżawcy 

działki przy ul. Gańskiej, który z działki rolnej zrobił wysypisko śmieci, oraz właściciela 

posesji niezamieszkałej w Praszce, która jest zaniedbana – zobowiązano do jej 

uporządkowania. W podobnej sprawie interweniowano też w miejscowości Kowale – 

pouczono. 

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

sprawach: nierówności występujących na chodniku w rejonie Placu Grunwaldzkiego co 

stwarza zagrożenie dla przechodniów (były już przypadki potknięcia i przewrócenia co było 

powodem skaleczeń) – sprawę przekazano do Referatu Infrastruktury, wniosek o 

zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Listopadowa celem poprawy 

widoczności dla włączających się do ruchu – sprawę przekazano j/w, wystawiania pachołków 

w celu zabezpieczenia miejsc postojowych na ulicy Słowackiego i nieodpowiedniego 

zachowania w stosunku do kierowców – upomniano właścicieli posesji, którzy wystawiają 

takie pachołki bez zgody właściciela drogi. Prowadzenia handlu na chodniku co utrudnia 

przejście pieszym – pouczono sprzedawcę i zobowiązano do przejścia na miejsca 

przeznaczone do handlu. Nie przestrzegania przepisów o ruchu rowerów szczególnie w 

okolicach przejść dla pieszych – podczas rutynowych czynności w tej sprawie udzielono 6 

pouczeń. Otrzymano też zgłoszenie o pogryzieniu psa przez innego psa. Pogryzione zwierzę 

przewieziono do lecznicy weterynaryjnej „Amicus” gdzie po dokładnych badaniach lekarze 

weterynarii stwierdzili, że pies ma tak duże obrażenia, że konieczne będzie uśpienie psa. 

Zgłosiła się też właścicielka kota, która przywiozła go do lecznicy a kot uciekł i wskoczył pod 

maskę samochodu na częstochowskich numerach rejestracyjnych. Podjęta próba znalezienia 

właściciela samochodu okazała się bezskuteczna. Właścicielowi samochodu pozostawiono 

tylko informacje z numerem telefonu właścicielki kota. Parkowania na parkingach 

osiedlowych pojazdów bez tablic rejestracyjnych – wyjaśniono, że są to miejsca do 

parkowania pojazdów i nie tamują ani nie utrudniają ruchu i mogą tam stać. Pozostawienia 

wózka ze sklepu „Biedronka” pod innym sklepem – w tej sprawie powiadomiono kierownika 

marketu. Interweniowano też u instruktora nauki jazdy, który prowadzi zajęcia na targowisku 

miejskim z wnioskiem o utrzymywanie czystości na placu targowym w związku ze skargami 

dzierżawców miejsc handlowych. 

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

dotyczyły min: nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, ta interwencja dotyczyła 

kotów, które przebywają na niezamieszkałej posesji i przechodząc na posesje sąsiedzkie 

zanieczyszczają je i powodują zniszczenia zasiewów. Psa w Szyszkowie, który notorycznie 

ucieka z posesji powodując zagrożenie dla dzieci – pouczono właściciela psa i zobowiązano 

do przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt. Nie przestrzegania przepisów o 

utrzymaniu czystości i gromadzenia odpadów bezpośrednio przy granicy działek.  

6/ W miesiącu czerwcu 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.  

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 patrolowano też okolice 

Przedszkola Nr 2. W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym odbyto trzy spotkania 

z dziećmi. Na spotkaniach omawiano zasady bezpieczeństwa w tym min: kontakty z osobami 

obcymi, przebywania nad woda oraz bezpieczeństwo w ruchu rowerów i na terenach 

osiedlowych. 

8/ W miesiącu czerwcu zabezpieczano dwie uroczystości religijne, jedną imprezę plenerową 

uraz dwa razy udzielono pomocy szkołą, z których uczniowie udawali się na rajdy rowerowe. 

Podczas kontroli na targowisku miejskim interweniowano w stosunku do trzech 

sprzedawców, których zobowiązano do zalegalizowania używanych wag.  

9/ W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu okresowego samochodu 

służbowego, został on oddany do warsztatu na dwa dni i w tym czasie zostały wykonane 

wszystkie prace naprawcze oraz ogólny przegląd samochody połączony z wymiana olejów 

oraz filtrów. 

10/ W miesiącu maju zgodnie z planem badań okresowych strażnicy miejscy odbyli takie 

badania zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia. Na podstawie wszystkich wyznaczonych 

badań w dniu 28 maja lekarz medycyny pracy wydał opinie – orzeczenie lekarskie 

uprawniające do pracy w straży miejskiej na okres trzech lat. 

 

- w zakresie geodezji  

 

Do dnia dzisiejszego wydano 270 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.  

Dla bloków przy ulicy  Marii Curie- Skłodowskiej 1, 3, 5 wydano już zaświadczenia. W 

chwili obecnej zaświadczenia wydawane są dla bloków przy ulicy Listopadowej 15 i 17. W 

drugiej połowie lipca zaplanowano wydawanie zaświadczeń dla bloku przy ulicy 

Listopadowej 26, w dalszej kolejności bloki przy ulicy Listopadowej 24 i 20 (przewidywany 

termin początek sierpnia). 
 

-  sprawy różne:  

 

 W minionym miesiącu przeprowadzono w gminie wybory sołtysów na nową 5 letnią 

kadencję. Na 16 sołectw w 8 nastąpiła zmiana sołtysa. Podczas obecnej sesji Rady 

Miejskiej zostaną pożegnani ustępujący sołtysi i przedstawieni nowo wybrani. 

 W dniach 21 – 23 czerwca odbyła się tradycyjna bo dziesiąta Biesiada Świętojańska 

na której gościliśmy również naszych partnerów z Mutterstadt. 

 


