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OR.I.0057.1.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 17 grudnia 2019 r. do 23 stycznia 2020 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 31.12.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 57.867.875,28 zł wykonanie wynosi 53.945.422,30 zł tj. 

93,22 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 63.723.451,16 zł wykonanie wynosi 61.539.466,52 zł tj. 

96,57 % 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) instalacje uzdatniania wody basenowej, 

d) instalacja mikrokogeneratorów jako źródło ciepła, 

e) okładziny ścian płytkami w części piwnicznej i przyziemia, 

f) konstrukcja pod centralę wentylacyjną basenową oraz osłony elewacyjne. 

Do chwili obecnej fizyczne zaawansowanie inwestycji – ok. 65 %  (roboty 

zafakturowane – ok. 53%). Trwają prace nad sporządzeniem aneksu w związku z 

robotami dodatkowymi oraz z uwagi na zmiany projektowe. 

2. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku Żłobka Publicznego w Praszce. 

Planowane otwarcie żłobka: 03.02.2020 r.  

3. Otwarto oferty w przetargu na eksploatację część oświetlenia ulicznego będącego 

własnością gminy Praszka. Wpłynęły dwie oferty. Trwa ich ocena. 

 

- w zakresie spraw oświatowych:  

 

1. W styczniu zostały przeprowadzone konkursy przedmiotowe, eliminacje miejsko-

gminne. W konkursach wzięło udział 81 dzieci z naszej gminy. Prace 5 dzieci zostały 

wysłane do Kuratorium Oświaty w Opolu w celu weryfikacji do zakwalifikowania do 

etapu wojewódzkiego. 

2. Wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019”.  

We wszystkich stopniach awansu uzyskaliśmy średnie wynagrodzeń i nie ma potrzeby 

wyrównań wynagrodzeń. 

3. W dniu 20 stycznia została przeprowadzona procedura dotycząca  wpisu Publicznego 

Żłobka w Praszce do rejestrów żłobków. 

4. W drodze konkursu wyłoniono dyrektora żłobka, od 3 stycznia jest nim Pani Grażyna 

Mroczek. Została również przeprowadzona procedura naboru pracowników do żłobka              

i rekrutacja dzieci . Do żłobka przyjęto 37 dzieci. 

5. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

 



 

- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia  Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono osiem 

spraw indywidualnych, z których cztery zostały skierowane do zbadania przez biegłych celem 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna sprawa została zawieszona 

w związku z deklaracja dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Jedna sprawa została 

skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy. Podczas tych posiedzeń 

komisja zaopiniowała dwa wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

dla nowego podmiotu gospodarczego. Jedna opinię wydano w grudniu 2019 roku i jedną w 

styczniu 2020 roku. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 6 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. Dwie osoby 

zgłosiły się we własnej sprawie i jedna poinformowała komisje o zakończeniu leczenia 

przedstawiając stosowne zaświadczenie a druga przedstawiła skierowanie na leczenie 

odwykowe. Zgłosiła się też osoba z nie naszego terenu, które prosiły o informacje gdzie może 

się zgłosić w przypadku osoby, która nadużywa alkoholu, jest z naszego terenu ale tu nie 

przebywa. Poinformowano zainteresowanego, że w takich sprawach należy kontaktować się z 

komisjami z miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej jeśli w tym przypadku jest 

to Wrocław to z komisja we Wrocławiu.  

3/ We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy  zakończyła się 

realizacja jesiennej edycji programów profilaktycznych. W tym roku program profilaktyczny 

był 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 realizowało 8 nauczycieli we 

wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy łącznie z Szkołą Podstawową 

SPSzK w Wierzbiu. Realizatorzy po zakończeniu programu sporządzili sprawozdania z jego 

przebiegu.  Na tej podstawie koordynator programu sporządził zbiorcze zestawienie i przesłał 

je do autorów programu. 

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. W związku z tym w dniu 3 stycznia 

zebrała się komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza w celu rozpatrzenia złożonych ofert. 

Okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta na zadanie III natomiast na zadanie I i II oferty 



nie wpłynęły. Komisja zawnioskowała do Burmistrza Praszki o podpisanie ze 

Stowarzyszeniem „Nasza Szansa” umowy na realizacje zadania III a na zadanie I i II 

rozpisanie ponownego Konkursu. Konkurs ponowny został ogłoszony w dniu 7 stycznia – 

termin składania ofert do 24 stycznia 2020 roku. Umowa została podpisana w dniu 8 stycznia 

2020 roku. 

5/ W dniu 16 grudnia 2019 roku w Klubie Abstynenta odbyło się spotkanie opłatkowe 

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

Stowarzyszenie „Nasza Szansa”. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele instytucji 

współpracujących ze Stowarzyszeniem „Nasza Szansa” oraz wolontariusze ze Świetlicy, 

którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy z okazji Światowego Dnia Wolontariatu.  

6/ W miesiącu grudniu zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków 

pomieszczenia klubu abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej w Praszce natomiast w styczniu 

zostały sprawdzone pod względem sprawności znajdujące się tam gaśnice Ppoż. 

7/ W miesiącu styczniu Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia z Olesna rozliczyła się z przyznanych w ramach porozumienia 

międzygminnego środków finansowych przyznanych przez gminy na realizacje zadania 

związanego ze zwiększeniem pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, których nie finansuje NFZ.  

8/ W związku z zakończeniem 2019 roku do Głównego Urzędu Statystycznego zostało 

przekazane  sprawozdanie statystyczne z działalności profilaktycznej prowadzonej przez 

gminę SP – 1. 

- w zakresie Straży Miejskiej 

 

1/  W omawianym okresie cztery razy udzielano pomocy Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej przy czynnościach związanych z kontrolami u podopiecznych – w tym dwa razy w 

stosunku do osoby bezdomnej a jeden raz dowożono i odwożono podopiecznych w związku z 

wigilią dla samotnych. Jeden raz udzielono pomocy pracownikom ewidencji ludności w 

związku z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej. Jeden raz 

w związku ze zgonem na polecenie Burmistrza potwierdzano własnoręczność podpisu.  

Wykonano 23 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. Dwa razy udzielono  

asysty inkasentowi na targowisku miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Rumunii i 

Bułgarii. Trzy razy udzielono asysty pracownikowi Ochrony Środowiska przy obmiarze 

drzew przeznaczonych do wycięcia. Przez trzy dni grudnia rozwożono po terenie gminy 

upomnienia dotyczące podatku rolnego.  Podczas patrolu dostarczono też korespondencje 

urzędową do szkół na terenie gminy oraz korespondencję dla instytucji. Wykonano też trzy 

wyjazdu służbowe do Gorzowa Śląskiego w Sprawach urzędowych. W związku z 

przygotowaniami do zakupu nowego samochodu służbowego wykonano też wyjazd do Straży 

Miejskiej w Raciborzu. Strażnicy udzielili też asysty pracownikom Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy czynnościach służbowych u członka Spółdzielni, który nie dba o 

porządek w zajmowanym lokalu. 



2/ W miesiącu grudzień - styczeń 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 

grudniu i styczniu odbyły się cztery spotkania robocze w tym jedno protokółowane, podczas 

którego podsumowano rok 2019 i przyjęto założenia do współpracy w 2020 roku. Wspólnie 

uczestniczono w zabezpieczaniu orszaku trzech króli, który przechodził z Parafii WNMP do 

Parafii Św. Rodziny w Praszce. Uczestniczono też wspólnie w zabezpieczeniu niektórych 

imprez organizowanych podczas finału WOŚP. Straż miejska przekazała też na policję 

sprawę samochodu bez tablic rejestracyjnych i z wybitą szybą, który był zaparkowany w 

okolicy szkoły podstawowej Nr 4. 

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

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 5 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 odpadów komunalnych które 

psują estetykę miasta. Interweniowano też w sprawie gruzu wysypanego na starym 

targowisku – sprawcę wywozu zobowiązano do jego usunięcia co zostało wykonane. Do 

ZDKiA w Kluczborku zgłoszono sprawę odpadających kratek ściekowych na ulicy  

Kościuszki oraz wylanego betonu na przejściu dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego. W 

Powiatowym Obwodzie Drogowym interweniowano w sprawie czystości na ulicy Gańskiej. 

Interweniowano też u właściciela posesji przy ul. Wodnej, którego skrzynka listowa oderwała 

się od płotu i stwarzała zagrożenie dla przechodniów. Skrzynka została poprawnie 

zamontowana. W Eko Region interweniowano w sprawie ustawiania pojemników, które 

zostały już opróżnione a były one często rzucane i przewracały się na chodniki blokując 

przejście lub przejazd i od mieszkańców otrzymywano informacje, że z pojemników 

odrywają się klapy zabezpieczające. Interweniowano też u zarządcy cmentarza, którego 

zobowiązano do uporządkowania terenu parkingu przy ulicy Gańskiej. Na ulicy Kaliskiej 

interweniowano u właściciela posesji, na której była wywieszona flaga RP w bardzo złym 

stanie. 

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

w sprawach: biegających bez opieki psów na terenie Praszki, Przedmościa, Kuźniczki w dwu 

przypadkach ustalono właściciela, który zabezpieczył psy i został zobowiązany do 

przestrzegania przepisów w tym zakresie.  Biegających psów w miejscowości Wierzbie – po 

wskazaniu prawdopodobnego właściciela okazało się, że od sierpnia tego roku nie posiada już 

psów.  Interweniowano też w sprawie zgłoszeń dotyczących zadymienia – po sprawdzeniu 

wskazanych miejsc (czterech posesje) okazało się, że właściciele budynków palą węglem 

zakupionym w rejestrowanych punktach sprzedaży oraz posiadają  certyfikaty jakościowe 

węgla. Zgłosiła się też osoba z gminy Gorzów Śląski, która prosiła o interwencję w sprawie 

psów sąsiada, który pozostawił je na posesji a sam wyjechał do Niemiec. Poinformowano aby 

w tej sprawie udać się do Komisariatu Policji w Praszce gdyż Straż Miejska nie może działać 

na terenie innej gminy ale jednocześnie o tej sprawie powiadomiono Komisariat Policji. 

Interweniowano też w sprawie zastawiania bramy wjazdowej do posesji sąsiada. Była też 

skarga na rowerzystów korzystających z drogi dla rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 



nie zwracają uwagi na dzieci przebywające w tej okolicy. Sprawę przekazano do Referatu 

Infrastruktury. 

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

dotyczyły min:  nie przestrzegania zasad współżycia w budynku wielorodzinnym poprzez 

unikanie obowiązku sprzątania klatki schodowej oraz czystości w mieszkaniu. W tej sprawie 

udzielono też asysty pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej aby mogli dokonać naprawy 

cieknącej instalacji wodnej co powodowało zalewanie sąsiada. Część tych spraw dotyczących 

sporów sąsiedzkich została opisana w punkcie 4.   

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

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby samotne i bezdomne. Podczas patrolu interweniowano dwa razy 

w stosunku do osoby bezdomnej, która przebywała w parku miejskim – została odwieziona 

do przychodni NZOZ „Eskulap”. W drogim przypadku gdy osoba bezdomna przebywała w 

starym garażu wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło chorego do szpitala. Po tej 

interwencji konieczne była zabezpieczenia bramy wjazdowej gdyż Straż Pożarna przecięła 

dotychczasowe zabezpieczenia Założono nową kłódkę a klucz przekazano w ręce rodziny 

właściciela działki.  Trzy razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – 

pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. W sprawie toalety publicznej 

interweniowano w GOSKOM oraz Urzędzie Miasta wnioskiem o wymianę  blokującego się 

zamka w toalecie.  Interweniowano też w okolicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych gdzie 

zwracano uwagę na zachowanie młodzieży przebywającej poza terenem obiektu szkolnego – 

uwag nie odnotowano. 

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. 

8/ W miesiącu grudzień - styczniu  podczas  patroli dwa razy poprawiano w sposób 

zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Kościuszki oraz Powstańców Śląskich. Podczas 

patroli na targowisku miejskim dwa razy interweniowano w stosunku do sprzedawców, 

którzy w obrocie publicznym używali wag i odważników bez ważnych cech legalizacji.  

9/ W miesiącu styczniu zostało sporządzone roczne sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej za 2019 rok zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i zostało 

przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz do Wojewody Opolskiego. 

- w zakresie geodezji  

 

Do końca 2019 r. wydano 631 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym  

i jednorodzinnymi w prawo własności. Zmieszczono się w ustawowym terminie dokonania 

formalności związanych z przedmiotowym przekształceniem. W chwili obecnej do Urzędu 



Gminy sukcesywnie wpływają zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Oleśnie o wpisach  

w poszczególnych księgach wieczystych. Poniżej zestawienie tabelaryczne wszystkich 

nieruchomości, dla których dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego 

nieruchomości na cele mieszkaniowe w prawo własności. 

Karta 
mapy 

Działka  KW Adres 
Powierzchnia 
działki w ha 

21 
89 

OP1L/00018133/2 3 Maja 44  0,0700 
90 

21 
134 

OP1L/00018163/1  Adama Mickiewicza 67 0,0708 
135 

21 
44 

OP1L/00018117/4 3 Maja 15 0,0801 
45 

21 
148 

OP1L/00018172/7 Adama Mickiewicza 71 0,0700 
149 

3 308 OP1L/00036109/7 Warszawska 14 0,0317 

22 256 OP1L/00024822/4 Rolnicza 12 0,0850 

22 189 OP1L/00024804/2 Stanisława Małachowskiego 1 0,0600 

22 213 OP1L/00024851/6 Juliana Ursyna Niemcewicza 6 0,0600 

22 233 OP1L/00024856/1 Kolorowa 16 0,0600 

22 195 OP1L/00024843/7 Stanisława Staszica 6 0,0600 

22 171 OP1L/00024786/9 Stanisława Małachowskiego 10 0,7270 

3 327/1 OP1L/00025009/6 Tadeusza Kościuszki 3 0,0260 

2 224/4 OP1L/00035442/6 Tadeusza Kościuszki 21 0,0405 

2 611/1 OP1L/00055572/2 Fabryczna 11 0,0357 

3 165 OP1L/00036126/2 Kaliska 6 0,0400 

3 173/2 OP1L/00036094/8 Wodna 3 0,0416 

21 
67 

OP1L/00018124/6 3 Maja 18 0,0680 
68 

22 496 OP1L/00019329/6 Chłopska 1 0,0182 

2 612 OP1L/00036263/6 Kosmonautów 3 0,0652 

2 611/2 OP1L/00036262/7 Kosmonautów 1 0,0314 

3 120 OP1L/00036154/7  Mikołaja Kopernika 7 0,0500 

2 630 OP1L/00036401/4  Gabrieli Zapolskiej 10 0,0533 

2 627 OP1L/00036207/4 Gabrieli Zapolskiej 9 0,0527 

3 404 OP1L/00036386/2  Fryderyka Chopina 3 0,0560 

22 211 OP1L/00024849/9 Juliana Ursyna Niemcewicza 2 0,0600 

2 625 OP1L/00036276/8  Gabrieli Zapolskiej 5 0,0535 

22 491 OP1L/00019326/9 Chłopska 18  0,1900 

23 253/14 OP1L/00050403/2 
Skłodowskiej 1, 3, 5; Listopadowa 
15 i 17; Mickiewicza 22, 24, 28 i 

28A  
6,2305 

2 636 OP1L/00050419/7 Mickiewicza 2 0,1367 

2 638 OP1L/00050407/0 Mickiewicza 4 0,2047 



 

-  sprawy różne:  

 

1.) 14 stycznia w Oleśnie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagród Starosty 

Oleskiego za działalność społeczno-kulturalną i sportową. Róże Powiatu – nagrody Starosty 

Oleskiego za działalność społeczno-kulturalną otrzymał p. Grzegorz Nowałka, komendant 

Hufca ZHP Praszka, jako przedstawiciel Harcerzy w Praszce, a wyróżnienia otrzymali: 

Zbigniew Szczerbik oraz Łukasz Cieśla. 

 

2) W niedzielę 16 lutego br. odbędzie się Zimowa Spartakiada Wsi Gminy Praszka. 

2 640 OP1L/00050420/7 Mickiewicza 6 i 10 1,2345 

2 647 OP1L/00050418/0 
Listopadowa 20, 22 i 24; 

Kościuszki 27 
2,0638 


