
       Praszka, dnia 2019-09-12 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 
 

OR.I. 0057.6.2019  

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 27 czerwca 2019 r.  do 12 września 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 31.07.2019 r. Na plan dochodów w kwocie 

51.664.627,17 zł wykonanie wynosi 30.498.806,47 zł tj. 59,0 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.07.2019 r. Na plan wydatków w kwocie 

66.842.203,05 zł wykonanie wynosi 29.572.753,62 zł tj. 44,2 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na 

zadania zlecone i własne: 
 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 
 

- dotacji na wsparcie czytelnictwa - 48.960 zł, 

- dotacji na funkcjonowanie SDS w Ganie - 15.000 zł, 

- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - 19.859 zł, 

- dotacji - rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018r. - 76.453,51 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 125,15 zł, 

- dotacji na podręczniki - 95.070,44 zł, 

- dotacji na "500+"  - 169.397 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe - 36.000 zł, 

- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.400 zł, 

- dotacji na "Dobry start" 143.642 zł, 

- dotacji na dodatek energetyczny - 247,65 zł, 
 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na funkcjonowanie SDS w Ganie - 18.627,54 zł. 



- w zakresie spraw oświatowych  

 

1. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych przygotowując 

sale na przyjęcie dzieci.  W ZPS – dostosowano boczny budynek dawnej „trójeczki” do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych: modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej, wymianę instalacji 

elektrycznej, wymianę  parapetów, gipsowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitu 

podwieszanego wraz z dociepleniem w sali gimnastycznej, cyklinowanie i malowanie 

parkietu na sali gimnastycznej, zakup i montaż ścian mobilnych.  

2. 26 sierpnia decyzją Burmistrza przyznano stypendia dla uczniów szkół podstawowych: 

1) Mikołaj Borycki – SP nr 2 w Praszce 

2) Wiktoria Kuliberda – SP nr 2 w Praszce 

3) Jakub Majda – SP nr 2 w Praszce 

4) Klaudia Cebula – SP 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

5) Anna Małyska – SP 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

6) Julianna Rasztar – SP 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

7) Hanna Stochniałek – SP 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

8) Jakub Wcisło – SP 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce 

9) Jakub Zagórski  – SP 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce 

10) Julia Małgorzata Jachymczyk – SP im. Wincentego Witosa w Kowalczyk 

11) Małgorzata Bryś – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

12) Maciej Sychla – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

13) Katarzyna Strzelecka – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi SPSK                 

w Wierzbiu 

14) Marta Struzik – Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Jadwigi Królowej w Wierzbiu 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po sesji w sali  MGOKiS.  

3. Przystąpiono do realizacji projektów: 

1) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - koszt zadania 61.600,00 zł, w tym 

dotacja celowa 48.960,00 zł (SP2, SP3, SP4 – po 15.000,00 zł; SP Kowale, ZS-P w 

Strojcu – po 5.000,00 zł; SP Przedmość, ZPS po 3.100,00 zł)  

2)  „Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w gminie Praszka” w ramach RPO 

4. 26 sierpnia w wyniku przetargu podpisano umowę z PKS Wieluń Sp. z o.o. na dowóz uczniów 

do szkół i przedszkola. 

5. 2 września wypłacono nauczycielom wynagrodzenia zgodnie z nowymi stawkami 

zaszeregowania, jedynie dodatek za wychowawstwo będzie wyrównany po podjęciu uchwały na 

dzisiejszej sesji.  

6. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty, 

termin składania ofert do dnia 18.09.2019 r. do godziny 15.00. 

  7.    Prowadzone są sprawy bieżące. 

 



- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

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

stan surowy otwarty budynku. Trwają prace nad montażem niecek stalowych, 

wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Trwa również wykonywanie 

tynków wewnętrznych. Wg informacji Wykonawcy pod koniec października zostanie 

wykonana stolarka obiektowa. W przyszłym tygodniu rozpocznie się wykonywanie 

warstw pokryć konstrukcji stropodachów. Do chwili obecnej zaawansowanie kwotowe 

inwestycji – ok. 33% (roboty zafakturowane). 

2. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ul. Kościuszki, Słowackiego  

oraz na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Mickiewicza  w Praszce.  

3. Trwają prace przy realizacji I Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów realizowanej w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, polegający na budowie samej drogi. Prace wykonuje firma Bet- Bruk  

z Lublińca. Wykonano prace rozbiórkowe oraz część nowej podbudowy z tłucznia 

kamiennego. 

4. Trwają prace przy realizacji II Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów polegające na remoncie trzech dawnych mostów kolejowych. Inwestycje 

realizuje firma P.H.U. Wich-Piach Krzysztof Wicher ze Strojca. Dokonano rozbiórki 

poszycia mostów oraz wykonano nowe przyczółki żelbetowe na mostach. 

5. Rozpoczęto prace przy rozbudowie i przebudowie budynku dawnej szkoły 

podstawowej przy ul. Fabrycznej 18 w Praszce ze zmianą funkcji na żłobek. 

Inwestycje realizuje firma CRK – MANAGMENT Sp. z o.o. Sp.k. z Olesna za kwotę: 

2.090.824,13 zł. Termin zakończenia robót: 09.12.2019 r.  

6. Złożono wniosek w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka 

ul. Skłodowskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolorowej). Wartość inwestycji ok. 800 tys. 

zł. 

 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

tych posiedzeń rozpatrzono 10 spraw indywidualnych, z których trzy sprawy skierowano do 

Sądy Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały 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 dwu przypadkach postepowanie umorzono w 

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

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

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

rozpatrzenia spraw postanowiono powiadomić wnioskodawcę. 



Na tych posiedzeniach komisja opiniowała też dziewięć wnioski o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych dwa wnioski dla gastronomii a siedem na sklepy detaliczne 

w tym jeden dla nowego podmiotu gospodarczego. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

wnioski i wydała decyzje w formie postanowienia.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 20 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 administracyjnych 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 było już po terminie. W tej sprawie skontaktowano się z biegłym, 

który wyznaczy inny termin badań. Do komisji zgłaszali się też kuratorzy, którzy pytali o 

podopiecznego. W tych sprawach odsyłano do Grupy AA i Klubu Abstynenta, które mogą 

udzielić informacji o osobach uczestniczących w zajęciach. Zgłaszały się też osoby z nie 

naszego terenu, które prosiły o informacje gdzie mogą się zgłosić w przypadku osoby, która 

nadużywa alkoholu a nie przebywa na naszym terenie. Tu informowano, że w takich 

sprawach należy kontaktować się z komisjami z miejsca pobytu. 

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.  W dniu 20 sierpnia 2019 roku dla wszystkich nagrodzonych 

laureatów zostały przesłane z Poznania nagrody i dyplomy. Dyplomy i upominki książkowe 

otrzymali tez szkolni koordynatorzy kampanii. W tym roku z terenu naszej gminy wyróżniono 

ośmiu uczestników konkursu. Nagrody i upominki zostały przekazane do szkół i były 

wręczone podczas inauguracji roku szkolnego. Dla laureatów, którzy już opuścili szkoły 

nagrody wręczą szkolni koordynatorzy kampanii. Na zakończenie należy nadmienić, że do 

tegorocznej kampanii przystąpiło 958 uczniów ze wszystkich szkół za wyjątkiem Szkoły 

Podstawowej i gimnazjum SPSK z Wierzbia.  

4/ W okresie wakacyjnym Świetlica Terapeutyczna funkcjonowała w godzinach od 

10
00

 do godziny 17
00

. W trakcie zajęć podopieczni świetlicy mieli zajęcia terapeutyczne, 

odwiedzali świetlice funkcjonujące na naszym terenie oraz mieli organizowane zajęcia 

terenowe. Z dniem 1 września odeszła ze Świetlicy do0tychczasowa instruktor. Na jej miejsce 

OPS zatrudnił już nowego instruktora. 

5/ W dniu 29 czerwca Stowarzyszenie „NEPSIS” oraz Klub Abstynenta zorganizowali 

spotkanie z okazji XX lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą na Kalwarii w 



Praszce a następnie uczestnicy spotkania przenieśli się do Sali Domu Ludowego w Kowalach. 

W tych uroczystościach wzięli udział Przedstawiciele Starostwa w Oleśnie, Władz Praszki 

oraz przybyłe delegacje z zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń abstynenckich z woj. 

opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Na temat tej rocznicy można przeczytać w czasopiśmie 

‘Świat Problemów”. 

6/ W miesiącu sierpniu czyli miesiącu trzeźwości Stowarzyszenie „NEPSIS” oraz 

„Nasza Szansa” raz w tygodniu organizowali dzień otwarty, na którym zainteresowani mogli 

się zapoznać z zasadami funkcjonowanie grup samopomocowych, zasadami uczestnictwa w 

pracach klubu oraz ofertami pomocowymi jakie oferują stowarzyszenia abstynenckie. Na 

zakończenie miesiąca trzeźwości zostało zorganizowane ognisko, w którym uczestniczyli 

członkowie stowarzyszeń wraz ze swoimi rodzinami.   

7/ W miesiącu lipcu przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich uczestniczyli w 

Licheńskich dniach skupienia. Z gminy Praszka uczestniczyło 15 przedstawicieli, którzy mieli 

możliwość uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych oraz zajęciach wspomagających 

trzeźwienie. 

- w zakresie straży miejskiej 

 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dla potrzeb ewidencji ludności 

dostarczyli dowód osobisty dla osoby niepełnosprawnej oraz cztery razy uczestniczyli w wizji 

lokalnej w związku z wnioskami o wymeldowanie osoby oraz przekazano informację o 

zgonie członka rodziny poza granicami Polski. W omawianym okresie wykonano 49 

konwojów wartości pieniężnych. Jeden razy udzielono  asysty inkasentowi na targowisku 

miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Bułgarii. Wykonano też trzy wyjazd służbowy w 

tym po jednym do Olesna, Kluczborka oraz Opola w sprawach Urzędu Miasta oraz dziewięć  

razy rozwożono korespondencję urzędową po terenie miasta i gminy. Przez szesnaście dni 

uczestniczono w szacowaniu szkód suszowych na terenie gminy. Udzielono też asysty 

pracownikowi Urzędu podczas czynności związanych z wydzierżawianiem działki gminnej. 

2/ W miesiącu czerwiec - sierpień  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. Zwracano też 

uwagę na grupy pątników przechodzących praz Praszkę  W miesiącu lipcu 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. Jedno spotkanie dotyczyło podsumowania 

współpracy Policji i Straży Miejskiej za II półrocze 2019 roku – to spotkanie było 

protokółowane. Patrolowano też ogrody działkowe „Reymonta” oraz „Relax” celem 

zapobiegania dewastacji mienia. Wspólnie interweniowano też na targowisku miejskim w 

związku z zajmowaniem miejsc przez handlowców do tego nieuprawnionych. Wspólnie 

prowadzono też sprawę zgłoszenia o kradzieży roweru, która następnie okazała się zwykłą 

pomyłką, rower został zabrany przez syna zgłaszającego kradzież. Wspólnie zabezpieczano 

też miejsce znalezienie niewybuchu granatu do czasu przybycia saperów. W związku ze 

Świętem Policji w dniu 24 lipca zostały przekazane życzenia od Straży Miejskiej. Wspólnie 



zabezpieczano też przejazd przez Praszkę członków organizacji ONR. W związku z 

działaniami profilaktycznymi przez Stowarzyszenie Misja Generacja + zwracano uwagę na 

okolice kortu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Orlika gdzie zorganizowano plenerowe 

Świetlice dla dzieci. W związku z działaniami bezpieczny pieszy patrolowano okolice przejść 

dla pieszych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów przez rowerzystów. Wspólnie 

zabezpieczano dwie uroczystości religijne na terenie Praszki. Poszukiwano też właściciela 

wraku pojazdu pozostawionego na osiedlu. Po jego ustaleniu zobowiązano do usunięcia 

pojazdu co zostało wykonane. W związku ze zgłoszeniami patrolowano okolice mostów 

przez, które poruszają ze pojazdy ze zbożem o tonażu przewyższającym nośność mostów.  

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, przycięcia krzewów i żywopłotów, które 

utrudniają przejście po chodniku oraz uporządkowania chodnika w związku z prowadzonymi 

pracami instalacyjnymi oraz wysprzątanie potłuczonego szkła. Do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego zgłoszono sprawę zapadniętego dachu na budynku przy ulicy 

Kaliskiej. Do Powiatowej Służby drogowej zgłoszono sprawy konieczności uporządkowania 

ulicy Fabrycznej, Gańskiej i Kopernika oraz zabrania zabitego kota z ulicy Kopernika. W 

referacie Infrastruktury zgłoszono sprawę  konieczności wycięcia krzewów przy ulicy 

Mickiewicza, które zasłaniają widoczność. Do GOSKOM zgłoszono sprawę konieczności 

uporządkowania okolic budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego. Zobowiązano dyrekcje 

Cyrku Safari do uprzątnięcia z terenu gminy plakatów reklamowych. Spółdzielni 

Mieszkaniowej udzielono pomocy przy ustalaniu sprawcy wyrzucenia do pojemników 

osiedlowych dużej ilości odpadów styropianowych – po ustaleniu sprawcy odpady zostały 

usunięte. 

4/ W omawianym okresie przyjęto osiemnastu interesantów, którzy zgłaszali skargi 

min. w sprawach: biegającego bez opieki psa po osiedlu – po ustaleniu właściciela 

powiadomiono Go, wyjaśnił, że pies uciekł podczas spaceru. Parkowania ta targowisku 

pojazdów o masie przekraczającej 3,5t, które niszczą targowisko – po ustaleniu właścicieli i 

kierowców nałożono MKK. Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psa w tej 

sprawie pouczono właściciela o obowiązujących w tej sprawie przepisach i skutkach ich 

nieprzestrzegania jakie grożą włącznie z odebraniem psa. Tamowania i utrudniania ruchu 

poprzez blokowanie wjazdu na parkingi. Nie przestrzegania przepisów o parkowaniu 

pojazdów w okolicy nowo wybudowanego ronda. Małej sarenki, która przybłąkała się w 

okolice Szkoły Podstawowej Nr 3 i Orlika. Sarenka została zabezpieczona  i sprawę 

zgłoszono do Pogotowana Leśnego, którego pracownicy zabrali sarenkę.  Butli gazowej 

pozostawionej na dachu byłego lokalu gastronomicznego przy ul. Piłsudskiego. 

Skontaktowano się z nabywcą budynku i zobowiązano do zdjęcia butli z dachu. Biegającego 

bez opieki psa – dwa zgłoszenia z Szyszkowa. Po sprawdzeniu zgłoszenie okazało się 

bezzasadne. Biegającego po ulicy Spacerowej w Kowalach psa – tu sprawę zakończono 

nałożeniem mandatu karnego. Psa biegającego po Rozterku – zalecono właścicielowi lepsze 

zabezpieczenie kojca aby uniemożliwić psu jego przeskakiwanie. W sprawie padającego 

drobiu – wspólnie z lek. Weterynarii z Olesna sprawdzono zasadność skargi i uznano ja za 

bezzasadną. Uniemożliwiania wykonania nowego ogrodzenia przez właściciela posesji 

sąsiedzkiej – po spotkaniu z sąsiadem sprawa została załatwiona pozytywnie. Sąsiad przytnie 

iglaki, które przechodzą na posesję sąsiada. Zanieczyszczania części wspólnej posesji 

budynku będącego własnością komunalną – sprawę przekazano do GOSKOM. 

Nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – zaniedbywanie psa – skarga bezzasadna, 

pies jest w dobrym stanie pod opieką weterynarza. 



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

dotyczyły min: składowania gruzu na ścianie budynku sąsiada – sprawa znana ale 

prowadzona przez Nadzór Budowlany – pouczono aby tam interweniować, spadających z 

rozpadającego się budynku gospodarczego cegieł i kamieni na posesje sąsiada – 

przeprowadzono rozmowę z właścicielem budynku i zobowiązano do posprzątania posesji 

sąsiada – zostało wykonane. Epidemii panującej w okolicy ulicy Niemcewicza w wyniku 

palenia padłego drobiu – tu sprawę prowadzono wspólnie z Inspektorem Weterynaryjnym z 

Olesna – ustalono, że zgłoszenie jest bezzasadne a zgłaszająca to chora osoba. Zgłoszenie 

podobne jak wyżej – gruz na ścianie budynku oraz drzewa przechodzące na stronę sąsiada – 

pouczono co należy zrobić w pierwszej kolejności to jest sprawa uregulowania granic posesji. 

utrudniania wykonania remontu płotu – w wyniku podjętych czynności sąsiad zdecydował o 

przycięciu drzew. Nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psa, który przeskakuje 

na posesje sąsiedzką. W wyniku podjętych czynności sąsiad podwyższy kojec, w którym 

przebywa pies..  

6/ W miesiącu czerwiec – sierpień  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 związku z wakacjami podczas patrolu terenów osiedlowych zwracano uwagę na 

zachowanie dzieci i młodzieży przebywających w miejscach publicznych szczególnie tych, 

które poruszają się na rowerach, rolkach i deskorolkach ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Uwag nie odnotowano. Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego skontrolowano okolice wszystkich szkól pod względem prawidłowości 

oznakowania w znaki pionowe i poziome. Uwag nie odnotowano poza okolicą Szkoły 

Podstawowej Nr 2 gdzie trwa budowa ścieżki rowerowej i droga oraz chodnik praktycznie nie 

istnieje. Te uwagi przekazano do Referatu Infrastruktury Urzędu Miasta. W związku ze 

zmianami w organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza patrolowano to miejsce – uwag nie 

odnotowano. 

8/ W miesiącu czerwiec - sierpień  podczas kontroli na targowisku miejskim 

interweniowano w stosunku do trzech sprzedawców, których zobowiązano do 

zalegalizowania używanych wag. W związku ze znalezieniem dokumentów w parku miejskim 

powiadomiono o tym Komisariat Policji. Jednocześnie starano się powiadomić właściciela 

dokumentów. Po jego zidentyfikowaniu przekazano mu wszystkie znalezione dokumenty za 

pokwitowaniem. Znaleziony podczas patrolu telefon komórkowy został przekazany  do biura 

rzeczy znalezionych Starostwa Powiatowego w Oleśnie a znaleziona torebka po ustaleniu 

właściciela wraz z zawartością została jej zwrócona. Interweniowano też w sprawie 

niewłaściwego zachowania w parku miejskim. W jednym przypadku został nałożony mandat 

karny. 



 

- w zakresie geodezji  

 

Do dnia dzisiejszego (12 września 2019 r.) wydano 470 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności.  

Nieruchomości, dla których zaświadczenia zostały już wydane to bloki o następujących 

adresach  

 Marii Curie- Skłodowskiej 1, 3, 5;  

 Listopadowej 15, 17, 24 i 20 

 Adama Mickiewicza 26.  

W chwili obecnej zaświadczenia wydawane są dla bloków przy ulicy Adama Mickiewicza 22 

i 24. W pierwszej połowie października zaplanowano wydawanie zaświadczeń dla bloków 

przy ulicy Adama Mickiewicza 6 i 10 w dalszej kolejności bloki przy ulicy Adama 

Mickiewicza 2 i 4 (przewidywany termin druga połowa października) oraz przy ulicy Adama 

Mickiewicza 24A i przy ulicy Mikołaja Kopernika 27 (przewidywany termin pierwsza 

połowa listopada). W drugiej połowie listopada i cały grudzień przewidziano na wydawanie 

zaświadczeń przekształceniowych dla budynków mieszkalnych będących w użytkowaniu 

wieczystym (około 25 nieruchomości). 

 

-  sprawy różne:  

 

1) w zakresie budżetu obywatelskiego: w dniu 4.09.br odbyło się spotkanie w Muzeum  

w Praszce, inaugurujące budżet obywatelski w Praszce na rok 2020. Władze gminy 

reprezentowali sekretarz Krzysztof Pietrzyński oraz radny Łukasz Bilski. Przedstawione 

zostały zasady oraz kalendarz składania wniosków. Informacje o budżecie zostały 

dostarczone do lokalnych mediów i pojawiły się lub pojawią w 2 rozgłośniach radiowych, 

prasie drukowanej oraz elektronicznej. Pojawiły się także i będą kontynuowane na 

tablicach/słupach ogłoszeniowych oraz mediach społecznościowych,  

2) podziękowania Sołectwu Strojec za organizację tegorocznych Gminnych Dożynek, oraz 

wszystkim sołectwom biorącym w nich udział. Koronę Dożynek zdobyło sołectwo Kowale, 

dlatego to ono będzie reprezentować Gminę Praszkę na Dożynkach Wojewódzkich. 

3) zaproszenie radnych na ligowy debiut siatkarek i siatkarzy, którzy we wtorek tj. 17/09  

w hali Kotwica w Praszce zmierzą się z drużynami Sokoła Kępno. Początek zawodów o godz. 

18-tej. Drużyna kobieca rozegra mecz w kategorii juniorek, natomiast mężczyźni zagrają  

w lidze seniorskiej. Podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do reaktywacji 

ligowej siatkówki w Praszce.  

 


