
       Praszka, dnia 2019-12-17 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 
 

OR.I.0057.9.2019  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 19 listopada 2019 r. do 17 grudnia 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 30.11.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 56.701.189,58 zł wykonanie wynosi 47.974.802,22 zł tj. 

84,61 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.11.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 71.880.941,46 zł wykonanie wynosi 52.262.396,47 zł tj. 

72,71 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne: 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji na administrację publiczną 3.079 zł, 

- dotacji na obronę cywilną – 481,00 zł,  

- dotacji na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30.264,29 zł, 

- dotacji na "500+"  - 952.778 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 333,74 zł 

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 718,00 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe – 4.750 zł, 

- dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą – 3.904,00 zł, 

- dotacji na zasiłki okresowe – 6.000,00 zł, 

- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 197.697,00 zł,   

- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 14.525,00 zł, 

- zwrotu za „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Praszka” –  

96.250,147 zł.   

 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 11.000,00 zł, 

- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 314,30 zł, 



- dotacji na ŚDS w Ganie – 171.682,46 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe – 10,55 zł, 

- dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 420,00 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 tym wentylacyjne; 

b) instalacje elektryczne; 

c) montaż stolarki okiennej obiektowej; 

d) tynki wewnętrzne; 

e) pokrycia stropodachów części niżej budynku; 

f) okładziny ścian płytkami w części piwnicznej i przyziemia. 

Do chwili obecnej zaawansowanie inwestycji – ok. 50 %  (roboty zafakturowane  

– ok. 46%). 

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

Aleksandrów. Ułożono nawierzchnię asfaltową, zamontowano wiaty i oświetlenie 

solarne. Obecnie trwają prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym  oraz 

porządkowanie terenu budowy. 

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

Aleksandrów polegające na remoncie trzech dawnych mostów kolejowych. 

Zakończono remont wszystkich trzech mostów. 

4. Do końca dobiegają prace przy rozbudowie i przebudowie budynku dawnej szkoły 

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

prace wykończeniowe. Zakończenie prac planowane jest na 20.12.2019 r.  

Trwa również dostawa wyposażenia obiektu.  

 

- w zakresie spraw oświatowych:  

1. 20 listopada wysłano do Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie” zgłoszenia 

pięciu szkół i deklarację współfinansowania projektu „Szkolny Klub Sportowy 2020 ” 

przez samorząd. 

2. 12 grudnia przeprowadzone zostały egzaminy dwóch nauczycieli kontraktowych  

na stopień nauczyciela mianowanego z wynikiem pozytywnym. 

3. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

1/ W omawianym okresie nie było planowanych posiedzeń Gminnej Komisji  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najbliższe posiedzenie zostało zaplanowane 

na dzień 19 grudnia 2019 roku. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 5 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. Zgłaszała się 

też osoba z nie naszego terenu, które prosiły o informacje gdzie może 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  realizowana jest 

jesienna edycji programów profilaktycznych. W tym roku program profilaktyczny będzie 

realizowany w 15 klasach to jest w klasach VI i VII. Łącznie programem zostało objętych  

281 uczniów w tym 136 chłopców i 145 dziewcząt. Program realizuje 8 nauczycieli we 

wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy łącznie z Szkołą Podstawową 

SPSzK w Wierzbiu. Realizatorzy raz w tygodniu spotykają się z instruktorem na zajęciach 

super wizyjnych i omawiają kolejny krok prowadzonych zajęć aby był on jednolity we 

wszystkich szkołach. Odbyły się też pierwsze zajęcia z rodzicami dzieci uczestniczących  

w programie.   

4/ Zgodnie z ustawą u wychowaniu w trzeźwości i ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomanii został opracowany Gminny Program Profilaktyki Uzależnień na 2020  rok, który 

Rada Miejska przyjęła w dniu 19 listopada 2019 roku. Na tej podstawie w dniu 26 listopada 

został rozpisany konkurs na zlecenie zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Oferta 

konkursowa została umieszczona w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Termin 

składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2019 roku. 

5/ W dniu 16 listopada 2019 roku Stowarzyszenie „NEPSIS” zorganizowało  

I Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Praszki. W turniej 

uczestniczyło sześć drużyn, które reprezentowały kluby i stowarzyszenia abstynenckie  

z Częstochowy, Kłobucka, Działoszyna Blachowni oraz Praszki. W turnieju zwyciężyła 

drużyna „Północy” z Częstochowy a drużyna z Praszki zajęła II miejsce. 

6/ W dniu 23 listopada Stowarzyszenie „Nasza Szansa” było organizatorem już XI 

Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział pięć drużyn 

piłkarskich z naszego terenu oraz województwa śląskiego. W tegorocznym turnieju 

zwyciężyła drużyna z Praszki, a najlepszym zawodnikiem uznano reprezentanta Gliwic. 

7/ W dniu 13 grudnia 2019 roku w Klubie Abstynenta odbyło się spotkanie opłatkowe 

dla członków i sympatyków Klubu oraz ich rodzin, którego organizatorem było 

Stowarzyszenie „NEPSIS”. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele instytucji 

współpracujących ze Stowarzyszeniem „Nepsis”.  

- w zakresie straży miejskiej 

1/  W omawianym okresie wykonano 23 konwoje wartości pieniężnych. Dwa razy 

udzielono  asysty inkasentowi na targowisku miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli 

Rumunii i Bułgarii. Trzy razy udzielano asysty pracownikom wymiaru podatków Urzędu 

Miejskiego podczas kontroli podmiotów gospodarczych. Pięć razy udzielono asysty 

pracownikowi Ochrony Środowiska przy obmiarze drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Podczas patrolu dostarczono też korespondencje urzędową do szkół na terenie gminy oraz 

korespondencję dla instytucji. 



2/ W miesiącu listopad - grudzień  wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli sześć   

służb, z czego jedną w godzinach popołudniowych a pięć pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. W miesiącu 

listopadzie odbyły się dwa spotkania robocze podczas, których omawiano zalecenia 

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

mapy zagrożeń oraz  omawiano zagadnienia związane z tegoroczną akcją „Niechronieni 

2019”. Sprawa dotyczyła bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W celu szybszej wymiany 

informacji została utworzona specjalna skrzynka mailowa do przekazywania bieżących 

informacji otrzymywanych z KW Policji w Opolu i KP Policji w Oleśnie. Wspólnie 

uczestniczono też w zabezpieczaniu Kiermaszu Świątecznego odbywającego się w parku 

miejskim. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 6 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, liści oraz potłuczonego szkła, 

które utrudniają przejście po chodniku Interweniowano też w sprawie zarośniętych działek 

przy ulicy Powstańców Śląskich. W tym celu skontaktowano się z rodzicami właściciela gdyż 

sam właściciel mieszka we Wrocławiu. Interweniowano też w Referacie Infrastruktury  

z wnioskiem o uporządkowanie parku przy ul. Kolorowej gdzie stwierdzono składowanie 

odpadów gabarytowych. Odpady te zostały przewiezione na PSzOK. Interweniowano też  

w Obwodzie drogowym w sprawie uporządkowania ulic Fabryczna i Gańska oraz Kopernika.  

W ZDKiA interweniowano w sprawie padłej sarny w miejscowości Strojec oraz w związku  

z wylanym betonem na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 45. 

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

w sprawach: konieczności zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulic Wieluńska i Jana Pawła 

II w Kowalach, gdyż wyjazd z tej ulicy na drogę krajową jest bardzo niebezpieczny. W tej 

sprawie wystosowano specjalne pismo wraz z dokumentacją fotograficzną tego miejsca. 

Wałęsających się psów po ulicy Kolorowej, ul. Mickiewicza 28A oraz w Kowalach – 

sprawdzono te miejsca oraz przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami tych ulicy i ustalono, 

ze zgłoszenie nie znajduje potwierdzenia. Bałaganu panującego w okolicy Domu Opieki – 

interweniowano u kierownika obiektu i worki foliowe rozrzucone przez wiatr zostały 

posprzątane. Nieprzestrzegania przepisów i norm współżycia z mieszkańcami budynku 

wielorodzinnego – udano się we wskazane miejsce i faktycznie stwierdzono tam bałagan. 

Zobowiązano właściciela lokalu do uporządkowania mieszkania natomiast w sprawie 

zagrożenia spowodowanego ogrzewaniem elektrycznym nie stwierdzono.  

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

dotyczyły min: Wypalania odpadów z obciętych iglaków co powoduje duże zadymienie 

sąsiadujących posesji – w wyniku podjętej interwencji ognisko zostało ugaszone. Spalania 

odpadów niewiadomego pochodzenia w piecu centralnego ogrzewania co powoduje duże 

zadymienie – po sprawdzeniu okazało się, że w piecu pali się węgiel a właściciel posiada 

potwierdzenie zakupu i certyfikat jakości węgla. Takich zgłoszeń w omawianym okresie było 

5 i we wszystkich przypadkach zadymienie występowało w chwili rozpalania w piecu. Była 

też interwencja w sprawie wysypywania ziemi na pobocze grogi gminnej – sprawdzono to 



miejsce ale podczas rozmowy z okolicznymi mieszkańcami nie ustalono sprawcy wywozu tej 

ziemi. 

6/ W miesiącu listopad - grudzień patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby samotne i bezdomne. W centrum miasta interweniowano jeden 

razy w stosunku do bezdomnego, który koczował przy śmietniku ul. Obrońców Pokoju. Dwa 

razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – pieniądze przekazano do 

kasy Urzędu a żetony do Goskom W miesiącu listopadzie interweniowano w stosunku do 

osoby nietrzeźwej, która leżała w parku przy ulicy Kaliskiej – zawiadomiono telefonicznie 

żonę, która zabrała nietrzeźwego do domu oraz mężczyzny leżącego przy korcie tenisowym. 

Ponieważ nie był znany straży miejskiej powiadomiono Policję i Pogotowie Ratunkowe. 

Dalsze czynności w jego sprawie przejęła Policja. 

7/ 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 – uwag 

nie odnotowano. W omawianym okresie odbyto dwa spotkania z dziećmi, na których 

omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. Takie spotkania odbyły się  

w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Przedmościu. 

8/ W miesiącu październiku i listopadzie  podczas  patroli cztery razy poprawiano  

w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Kaliskiej i Senatorskiej. 

Podczas patroli na targowisku miejskim trzy razy interweniowano w stosunku do 

sprzedawców, którzy w obrocie publicznym używali wag i odważników bez ważnych cech 

legalizacji. W dniu 31 października 2019 roku przygotowano i oznakowano dodatkowe 

miejsca postojowe przy cmentarzu. W związku ze zgłoszeniami o niewłaściwym zachowaniu 

młodzieży w okolicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Sportowej patrolowano to 

miejsce ale uwag nie odnotowano.  

 9/ W dniach 12 – 13 grudnia Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w naradzie 

szkoleniowej Komendantów Straży Miejskich i Gminnych zorganizowanej przez Krajową 

Radę Komendantów w Olsztynie k/Częstochowy. Szkolenie dotyczyło kontroli 

przeprowadzanych w strażach przez Policje oraz nowych wytycznych w sprawie 

przetwarzania danych osobowych.  

- w zakresie geodezji  

 

Do dnia dzisiejszego (17 grudnia 2019 r.) wydano 625 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, 20 i 24 

 Adama Mickiewicza 2, 4, 6, 10, 22, 24 i 26 

 Tadeusza Kościuszki 27 

Sześć budynków mieszkalnych, które stoją na gruncie gminnym i są  

w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych jest jeszcze w trakcie wydawania zaświadczeń 



przekształceniowych. Do końca bieżącego tygodnia przedmiotowe zaświadczenia zostaną 

wydane i ujawnione w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, co oznacza że 

sprawa przekształcenia zostanie zamknięta jeszcze przed końcem roku kalendarzowego. 

 

 


