
       Praszka, dnia 2019-10-17 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 
 

OR.I. 0057.7.2019  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 13 września 2019 r. do 17 października 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 31.08.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 52.189.946,73 zł wykonanie wynosi 33.681.060,83 zł tj. 

64,5 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.08.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 67.367.522,61 zł wykonanie wynosi 35.628.632,38 zł tj. 

52,9 % 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 zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym 169.364,30 zł 

- dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 6.595 zł, 

- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – 32.800 zł, 

- dotacji na "500+"  - 1.018.603 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 161,19 zł 

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.282 zł, 

 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na administrację rządową -USC, dowody osobiste – 15.500 zł. 

 

- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

 

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

Wykonywane są obecnie: 

a) instalacje sanitarne w podbasenu i w części szatniowej; 



b) instalacje elektryczne; 

c) montaż stolarki okiennej obiektowej; 

d) posadzki betonowe; 

e) tynki wewnętrzne; 

f) instalacje zewnętrzne – kanalizacja sanitarna, deszczowa i oświetleniowa; 

g) pokrycia stropodachów części niżej budynku. 

Prace związane z montażem stolarki powinny zakończyć się do końca października. 

Dach hali basenowej został już pokryty.  

Do chwili obecnej zaawansowanie kwotowe inwestycji – ok. 36 %  

            (roboty zafakturowane). 

2. Trwają prace przy realizacji I Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka  

– Aleksandrów. Trwają prace związane z konstrukcją drogi i układanie krawężników. 

3. Trwają prace przy realizacji II Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka  

– Aleksandrów polegające na remoncie trzech dawnych mostów kolejowych. Trwają 

prace przy moście na rzece Ożarka. 

4. Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie budynku dawnej szkoły podstawowej 

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

wszystkich wyburzeń, wykonano nowe ściany, dobiegają do końca prace związane  

z instalacjami wewnętrznymi. Obecnie dobudowywany jest nowy wiatrołap oraz 

trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano nowe pokrycie dachu 

z blachy. 

5. Komisja do spraw szacowania szkód w rolnictwie zakończyła prace. Sporządzono 234 

protokołów, które wysłano do akceptacji do Wojewody Opolskiego. Część protokołów 

zostało już przekazane rolnikom.  

6. Wybrano wykonawcę dla realizacji zadania związanego z odbiorem i utylizacją 

wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych z terenu gminy Praszka. 

Wykonawcą jest firma Revol z Łodzi, która odbierze azbest od 58 gospodarstw za 

kwotę 105.674,05 zł. 

 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

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

tego posiedzenia rozpatrzono 6 spraw indywidualnych, z których trzy sprawy skierowano do 

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

W jednym przypadku postepowanie zostało umorzone w związku z otrzymaniem opinii 

biegłych, z której wynika, ze zgłoszona osoba nie wymaga leczenia odwykowego. W jednym 

przypadku postepowanie umorzono w związku z wycofaniem wniosku o skierowanie na 

badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W jednym przypadku postepowanie zostało 

zawieszone w związku z podjęciem leczenia odwykowego. W tej sprawie postanowiono 

zawiadomić Prokuraturę Rejonowa jako wnioskodawcę o toku postepowania w tej sprawie. 



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

sprzedaż napojów alkoholowych jeden wniosek dla gastronomii a dwa na sklepy detaliczne. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski i wydała decyzje w formie postanowienia.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 9 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 we własnej sprawie i poinformowała komisje o zakończeniu leczenia 

przedstawiając stosowne zaświadczenie. Zgłosiła się też jedna osoba w sprawie 

prowadzonego postepowania i dostarczyła zaświadczenia o przebywaniu na leczeniu 

odwykowym osoby zgłoszonej, która dobrowolnie podjęła leczenie odwykowe. 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 

zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. 

3/ We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy rozpoczęto 

realizację jesiennej edycji realizacji programów profilaktycznych. W tym roku program 

profilaktyczny będzie realizowany w 15 klasach to jest w klasach VI i VII. Łącznie 

programem zostanie objętych  281 uczniów. Program będzie realizowało 8 nauczycieli we 

wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy łącznie z Szkołą Podstawową 

SPSzK w Wierzbiu.  

4/ Został opracowany i przekazany Skarbnikowi Gminy harmonogram wydatków na 

realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień na 2020 rok z wnioskiem o ujęcie go  

w budżecie gminy na 2020 rok. W oparciu o te wydatki będzie opracowany projekt gminnego 

programu profilaktyki uzależnień na 2020 rok. 

5/ W miesiącu wrześniu przedstawiciele stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików 

uczestniczyli w Warszawie w ogólnopolskim zjeździe zorganizowanym z okazji 45 lecia AA 

w Polsce. 

6/ W miesiącu wrześniu członkowie Stowarzyszenia „Nepsis” i „Nasza Szansa” 

uczestniczyli w zlocie szkoleniowo - terapeutycznym dla rodzin abstynenckich „Leśniów 

2019.   

7/ Członkowie stowarzyszenia „Nasza szansa” uczestniczyli w XXVIII 

Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Zamczysko 2019  

w Olsztynie koło Częstochowy. 

8/ Członkowie stowarzyszeń abstynenckich „Nepsis” i „Nasza Szansa” uczestniczyli 

w wyjazdowych warsztatach wspomagających trzeźwienie, które prowadzili psychologowie  



z Lublińca oraz Woskowic. Łączenie w warsztatach wzięło udział 38 uczestników w tym 14 

osób współuzależnionych.  

 

- w zakresie straży miejskiej 

 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dla potrzeb ewidencji ludności 

dostarczali trzy razy dowody osobiste dla osób niepełnosprawnych i jeden raz uczestniczono 

w wizji lokalnej. Jeden raz udzielono asysty pracownikowi OPS przy czynnościach 

służbowych u podopiecznego.  W omawianym okresie wykonano 33 konwoje wartości 

pieniężnych. Jeden razy udzielono  asysty inkasentowi na targowisku miejskim przy zbieraniu 

opłat od obywateli Rumunii. Wykonano też jeden wyjazd służbowy do Olesna i jeden do 

Gorzowa Śląskiego w sprawach Urzędu Miasta oraz dwa razy rozwożono korespondencję 

urzędową po terenie miasta i gminy. Jeden raz udawano się z komisją szacującą szkody 

suszowe na teren gminy. Jeden raz rozwożono po terenie gminy materiały dotyczące budżetu 

obywatelskiego oraz trzy raz materiały dotyczące wyborów w tym konwój kart do obwodów 

głosowania. 

2/ W miesiącu wrześniu  wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli pięć   służb,  

z czego jedną 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 wrześniu 

odbyły się dwa 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. Uczestniczono w 

zabezpieczaniu imprez min. „Praszkowska 10”, Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji. 

Podczas patroli zwracano też uwagę na te miejsca na osiedlach skąd docierały sygnały  

o nieodpowiednim zachowaniu min. Osiedle Kopernika oraz tereny za garażami przy ul. 

Skłodowskiej. Do Komisariatu Policji przekazano sprawę wywozu na pole odpadów 

niewiadomego pochodzenia oraz sprawę pozostawienia pojazdu przy budynku dawnego 

dworca kolejki wąskotorowej. W omawianym okresie odbyło się protokółowane posiedzenie 

Policji i Straży Miejskiej na którym podsumowano współprace na III kwartał 2019 roku. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 3 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 oraz wysprzątania chodników 

zanieczyszczonych podczas wymiany znaków drogowych. Interweniowano też w sprawie 

gruzu pozostawionego na chodniku. Do Powiatowej Służby drogowej zgłoszono sprawy 

konieczności przycięcia drzew przy ulicy Fabrycznej oraz Sportowej i sprawę konieczności 

poprawienia znaku drogowego w Przedmościu. W referacie Infrastruktury zgłoszono sprawę  

konieczności wycięcia krzewów przy zbiegu ulic 3-go maja oraz  Mickiewicza, które 



zasłaniają widoczność oraz przycięcia gałęzi na drzewach w związku ze zmiana organizacji 

ruchu na ulicy Mickiewicza. Zgłoszono też sprawę uschniętego drzewa przy kładce 

rowerowej, które zagraża bezpieczeństwu rowerzystów i przechodniów. W zarządzie Dróg 

Krajowych interweniowano w sprawie oznakowania przystanku PKS na Placu Grunwaldzkim 

w związku ze zmiana miejsca jego usytuowania (znak przystankowy został ustawiony w 

nowym miejscu ale wiata przystankowa pozostała na starym miejscu). Przekazano też sprawę 

uszkodzonego chodnika przy ulicy Piłsudskiego – wjazd na stare targowisko (naprawiono w 

tym samym dniu), przekazano też sprawę uszkodzonego przez złamane drzewo samochodu 

przy ulicy Warszawskiej. Do zakładu energetycznego przekazano sprawę braku oświetlenia 

na ulicy Kaliskiej i Kosciuszki.  

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

w sprawach: uczniów, którzy podczas długiej przerwy wychodzą poza teren szkoły (ZSP Nr 1 

ul. Sportowa) palą papierosy i zaśmiecają teren naprzeciwko szkoły. Patrol straży miejskiej w 

okolicach godziny 10,30 patrolował to miejsce ale większych uwag nie odnotowano. 

Kierowcy autobusów jadących przez nasze miasto skarżyli się na sposób nowego 

oznakowania na Placu Grunwaldzkim i wynikające z tego utrudnienia z podjazdem na 

przystanek. Wszystkie uwagi odnośnie tej sprawy przekazano do ZDKiA oddział  

w Kluczborku. Nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt (psów), które wybiegają  

z posesji i swobodnie biegają po ulicach Przedmościa patrol, który udał się we wskazane 

miejsca nie zauważył nigdzie biegających psów choć bramy w kilku posesjach były 

pootwierane. Uszkodzonego chodnika przy ul. Piłsudskiego – wjazd na stare targowisko – 

kierowcy, którzy parkowali tam pojazdy ciężarowe zostali zobowiązani do naprawy 

uszkodzonego miejsca, co zostało wykonane. Braku wyposażenia w odpowiednie pojemniki 

stacji paliw „Moya” co powoduje zaśmiecanie terenu należącego do zakładu „Blyss”. 

Sprawdzono to miejsce i stacja posiada odpowiednią ilość pojemników z firmy EkoRegion  

a ponadto są duże pojemniki przy dystrybutorach i wejściu do pawilonu stacji. Parkowania 

pojazdów na parkingach przy marketach w taki sposób, że utrudnia się wejście do pojazdu 

innemu użytkownikowi. Po sprawdzeniu okazało się, że ten niby źle parkujący stoi 

prawidłowo a składający skargę nie stosuje się do wyznaczonych miejsc postojowych. 

Blokowania wyjazdu z parkingu przy markecie Biedronka oraz wysypania odpadów 

niewiadomego pochodzenia na polu w Szyszkowie. Wykonano dokumentację fotograficzną  

i sprawę przekazano do Komisariatu Policji – w wyniku podjętych czynności ustalono, że jest 

to nawóz, który zakupił rolnik z Szyszkowa celem polepszenia stanu gleby. Nawóz zakupiono 

w firmie „Ziemia Polska”  oddział w Łubnicach. 

5/ Interweniowano też w miejscu publicznym w stosunku do osoby nietrzeźwej, która 

usnęła w salonie fryzjerskim. Została wyprowadzona na zewnątrz lokalu.  Interweniowano też 

w stosunku do dwu obywateli Ukrainy i jednego obywatela Azerbejdżanu, którzy 

zachowywali się nieodpowiednio w miejscu publicznym – park.  

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

dotyczyły min: utrudniania wykonania remontu ogrodzenia przy posesji w Wierzbiu. Po 

zbadaniu sprawy okazało się, że chodzi o drzewa, które rosną bezpośrednio w granicy. 

Pouczono składającego skargę o sposobie cywilnym załatwienia takiej sprawy co potwierdził 

też Referat Infrastruktury, bałaganu panującego przy budynku ul. Styczniowej 14 – ta skarga 



była zgłaszana za pośrednictwem OIP w Opolu. Sprawdzono okolice bloków Styczniowa 14  

i 12 uwag nie odnotowano i taka informację przekazano do OIP w Opolu. Jedna skarga 

sąsiedzka jest opisana w punkcie 4. Przyjęto też  zgłoszenie o nie przestrzeganiu przepisów  

o trzymaniu zwierząt – psa, który jest tak duży, że uniemożliwia otwarcie bramy gdyż wolno 

biega po posesji i staje na dwu łapach. Właścicielka psa została wezwana do straży miejskiej 

gdyż nie można jej było zastać w domu. 

7/ W miesiącu wrześniu i październiku patrolowano tereny osiedlowe zwracając 

uwagę na przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież. Na terenach osiedlowych zwracano też uwagę na 

prawidłowe parkowanie pojazdów oraz 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. Dwa razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach 

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

8/ Przez wszystkie dni nauki szkolnej patrolowano okolice Szkoły Podstawowej Nr 2 

ze zwróceniem uwagi na dzieci udające się do szkoły oraz przestrzeganie przepisów przez 

kierowców, którzy przywożą dzieci. Zwracano też na ruch autobusów w tej okolicy. 

9/ W miesiącu wrzesień - październik  podczas  patroli w miejscach publicznych dwa 

razy interweniowano w stosunku do osób niewłaściwie się zachowujących. Sprawa dotyczyła 

zaczepiania przechodniów pod marketami oraz w parku miejskim. Te osoby są doskonale 

znane ale są bezdomne i były upominane o konieczności odpowiedniego zachowania  

w miejscach publicznych. Podczas patroli dwa razy poprawiano w sposób zgodny z 

kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Kościuszki. W związku z nowym 

oznakowaniem na Placu Grunwaldzkim zwracano uwagę kierowcom o obowiązku stosowania 

się do nowego oznakowania  ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe miejsce przystanku 

PKS. 

- w zakresie geodezji  

 

Do dnia dzisiejszego (17 października 2019 r.) wydano 560 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, 24, 22, 10 i 6.  

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

2 i 4. Na przełomie października i listopada zaplanowano wydawanie zaświadczeń dla bloków 

przy ulicach Adama Mickiewicza 28A i przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27. Druga połowa 

listopada i cały grudzień to termin przewidziany na wydawanie zaświadczeń 



przekształceniowych dla budynków mieszkalnych, które stoją na gruncie Gminnym i są  

w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych (około 22 nieruchomości). 

 

-  sprawy różne:  

 

W zakresie Budżetu Obywatelskiego: wpłynęło 10 wniosków do budżetu 

obywatelskiego, w tym 3 na organizację imprez kulturalnych oraz 7 na zadania inwestycyjne. 

Po korektach i zapytaniach do wnioskodawców, wszystkie 10 wniosków zostało przyjęte do 

głosowania oraz umieszczone na stronie budżetu obywatelskiego gminy Praszka. Głosowanie 

odbędzie się w dniach od 21 października do 8 listopada . Głos będzie można oddać zarówno 

drogą elektroniczną jak i w sposób tradycyjny – na karcie wyborczej. System elektroniczny 

zostanie uruchomiony o północy z niedzieli na poniedziałek. Wyznaczone zostały dwa 

punkty, w których można będzie oddać głos. Pierwszy to Urząd Miejski w Praszce, a drugi 

będzie mieścił się w publicznej bibliotece w Praszce. W obu punktach można też będzie 

otrzymać karty do głosowania oraz zapoznać się z pełną treścią złożonych wniosków. Cieszy 

fakt, że coraz więcej sołectw włącza się do rywalizacji o środki z budżetu obywatelskiego. Do 

zadań kulturalnych zgłosiły się Brzeziny, Kowale i Strojec, zaś do zadań inwestycyjnych 

oprócz Praszki przystąpiły Gana, Kowale, Strojec i Wierzbie. 

 


