
 1

OR.I. 0057.1.2011        Praszka, dnia 2011-01-24 
 

Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

        Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  02 stycznia  2011 r. do 24 stycznia 2011 r. 

 W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 

 

-   w zakresie spraw finansowych : 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10 stycznia przekazano plany finansowe dla jednostek 
organizacyjnych gminy na 2011 rok  zgodnie z uchwałą Nr 11/III/2010 z dnia 20 grudnia 
2010r. 
 
W dniu 20.01.2011 r. zostały sporządzone i przekazane drogą elektroniczną do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu następujące sprawozdania: 
 

Rb 27S –miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r.  

Na plan dochodów w kwocie 32.573.872,41 zł wykonanie wynosi 30.005.927,87  zł tj. 
92,1 % w stosunku do planu 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.203.142,41 zł wykonanie wynosi 32.352.682,37 zł tj. 
89,3% w stosunku do planu 

 
W dniu 12 stycznia została podpisana umowa z ING Bankiem Śląskim dotycząca udzielenia 
kredytu w rachunku bankowym do końca roku w kwocie 1.000.000 zł.  Zaciągnięcie kredytu 
spowodowane jest brakiem środków na realizację wydatków bieżących gminy oraz 
zobowiązań roku ubiegłego. Z kredytu zostały zapłacone zobowiązania gminy powstałe na 
koniec roku 2010. 
Oprocentowanie kredytu to stawka VIBOR dla jednomiesięcznych depozytów plus 1,2%. 
 
-  w zakresie oświaty: 
 
   Przygotowanie  materiałów dotyczących restrukturyzacji szkół . 
    
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 
1. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Wygiełdowie. Termin wykonania 

robót: 16.05.2011 r. 
2. Trwają prace przy budowie chodnika i rozbudowie kanalizacji deszczowej w ul. Kard. 

Wyszyńskiego w Praszce. Termin wykonania robót: 16.05.2011 r. 
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizacje inwestycji pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul Szosa Gańska – 
Etap I – miejscowość Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska” oraz „Budowa chodnika i 
rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szosa Gańska w Praszce”. Wykonawca 
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robót: Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak. Wartość umowy: 
3.012.887,27 zł. Termin wykonania: 30.03.2012 r. 

4. Podpisano umowę dotacji z Marszałkiem Województwa Opolskiego dotyczącą 
realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna 
– Aleksandrów – Kozieł – Przedmość” w ramach RPO Województwa Opolskiego. 
Kwota przyznanej dotacji: 4.676.997,00 zł. 

5. Zawarto 196 umów na dzierżawę stanowisk handlowych na placu targowym w 
Praszce. 

6. Wykonano remont dachu oraz mieszkania komunalnego po pożarze przy Placu 
Grunwaldzkim 24 w Praszce. 

7. Otwarto ofertę w przetargu nieograniczonym na zarządzanie nieruchomościami 
komunalnymi na okres 3 lat. Wpłynęła jedna oferta - spółki GOSKOM z Praszki. 
Cena oferty 480 tys. zł. 

8. Podpisano umowę ze spółką Ekoregion z Bełchatowa na selektywną zbiórkę odpadów 
z terenu miasta i gminy Praszka w roku 2011 r. 

9. Przebudowano 3 przepusty pod drogami gminnymi w miejscowości Kowale i 
Skotnica. 

 
-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:         
      
    Bieżąca działalność. Nie było zawieranych umów na sprzedaż czy kupno nieruchomości.      
 
- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ W omawianym okresie strażnicy miejscy dwa raz udzielali asysty pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi u 
podopiecznych. Trzy raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych – wizje lokalne w miejscu zamieszkania. Dwa razy pracownikowi 
ochrony środowiska w związku z pomiarem drzew przewidzianych do wycięcia. Ponadto 
wykonano 10 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz cztery 
konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji 
do instytucji powiatowych. Ponadto wykonano dwa konwoje materiałów do Opola w 
sprawach Urzędu Miasta. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 9 służb w tym dwie w 
godzinach nocnych, natomiast pozostałe w godzinach dopołudniowych i popołudniowych 
podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na 
przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej oraz działania prewencyjne 
związane z zapobieganiem kradzieży – szczególnie w okresie przedsylwestrowym. Podczas 
patrolu miasta zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o materiałach pirotechnicznych - 
fajerwerki. W dniu gdy grała WOŚP zwracano uwagę na kwestujących wolontariuszy. W 
miesiącu styczniu odbyły się dwa spotkania robocze Komendanta Straży oraz Kierownika 
Rewiru Dzielnicowych podczas, których omówiono podsumowanie wspólnych działań za rok 
2010 oraz przygotowano materiały do wspólnego sprawozdania dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji. W jednym spotkaniu uczestniczyli Z-ca Burmistrza Pani Danuta Janikowska oraz 
Komendant Komisariatu Bogusław Chrzęstek. 

Zostało sporządzone i przekazane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok Wojewodzie Opolskiemu, 
który zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o strażach sprawuje nadzór nad jej działalnością. 
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Ponadto zostało sporządzone jeszcze kilka innych sprawozdań z działalności straży za 2010 
rok i przekazanych zgodnie z terminem realizacji do właściwych jednostek. 

3/ W sprawach nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt interweniowano 3 razy, w 
tym raz właściciela psa ukarano mandatem za systematyczne nieprzestrzeganie przepisów. W 
jednym przypadku udzielono pouczenia. W jednym przypadku ustalono właściciela psa, który 
uciekł z posesji podczas sylwestrowej nocy. Pies został zabezpieczony i odebrany przez 
właściciela.  

W sprawach związanych ze zwierzętami interweniowano też dwa razy w sprawach saren. W 
jednym przypadku powiadomiono firmę utylizacyjną, która zabrała padnięte zwierze, w 
drugim przypadku zwierze przewieziono do pobliskiego lasu.  

4/ W związku ze skargami na zachowanie osób przebywających w miejscach publicznych – 
szczególnie sprawy dotyczyły używania petard interweniowano dwa razy. Sprawców 
upomniano. 

5/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 18 razy w tym 12 razy 
w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min. do oczyszczenia ze śniegu 
chodników przed posesjami oraz usunięcia śliskości.  Sześć razy instytucji w podobnej 
sprawie. Interweniowano też w firmie GOSKOM w sprawach usunięcia śliskości na ścieżce 
rowerowej oraz ZDK Kluczbork w sprawie poprawienia znaków na drodze krajowej Nr 45.  

6/ Przyjęto 5 interesantów, którzy zgłaszali skargi - interwencje min. w sprawie dziur na 
Placu Grunwaldzkim, biegających bez opieki psów, nie przestrzegania przepisów o miejscach 
dla osób niepełnosprawnych ( w tej sprawie interweniowano w firmie SEDAL ), nie 
umieszczania na towarach cen (dotyczy targowiska).  
7/ W związku z topniejącym śniegiem oraz opadami deszczu patrolowano okolice rzek ze 
zwróceniem uwagi na stan wód. Patrolowano też miejsca zagrożone podtopieniami. 

8/ W trakcie standartowych patroli po terenie miasta 5 razy ustawiano zgodnie z kierunkiem 
jazdy znaki na drogach. Interweniowano też w sprawach zajmowania miejsc dla osób 
niepełnosprawnych przy marketach handlowych przez osoby do tego nieuprawnione. 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  

1/ W omawianym okresie odbyło się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego 
rozpatrzono 4 sprawy indywidualne, z których, dwie sprawy zostały skierowane do Sadu 
Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu, gdyż te osoby zostały przez biegłych uznane jako uzależnione i mimo 
deklaracji nie podjęły leczenia odwykowego. W jednym przypadku złożony wniosek o 
skierowanie na leczenie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu został oddalony w związku z 
brakiem przeciwwskazań do skierowania na leczenie. W jednym przypadku wstrzymano 
postępowanie w związku z deklaracjami dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. 
Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała dwa wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Wnioski dotyczyły wznowienia zezwolenia w związku z wygasaniem 
już posiadanych.  
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się sześć osób. Wszystkie zainteresowane osoby szukały pomocy w 
związku z problemem alkoholowym występującym w rodzinie. W/w pouczono o toku 
postępowania w takich sprawach oraz wydano wnioski o skierowanie na badania w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W dwu przypadkach zainteresowane osoby 
dobrowolnie postanowiły podjąć leczenie odwykowe. Jedna osoba pobrała wniosek ale 
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poprosiła o zwlokę w jego rozpatrywaniu do czasu ewentualnej następnej interwencji. W 
jednym przypadku zainteresowana osoba złożyła wniosek, który będzie rozpatrywany na 
posiedzeniu komisji w miesiącu lutym. Jedna osoba w wyniku interwencji została 
umieszczona w zakładzie lecznictwa odwykowego celem detoksykacji. W jednym przypadku 
matka prosiła o pomoc dla dwu swoich synów. 
3/ W dniu 29 grudnia 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs na  realizację zadania własnego 
gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Oferta konkursowa 
była skierowana do Stowarzyszeń i Organizacji pożytku publicznego. Na konkurs wpłynęła 
jedna oferta, którą rozpatrzy komisja powołana przez Burmistrza. W dniu 6 stycznia została 
podpisana umowa ze Stowarzyszeniem „NEPSIS” z Praszki na realizację tego zadania. 
4/ W dniu 20 grudnia 2010 roku sporządzono i przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
RP sprawozdanie oraz rozliczenie finansowe z przyznanej dotacji na realizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych. W dniu 13 stycznia 2011 roku z Ministerstwa 
Sportu otrzymano pismo o przyjęciu rozliczenia z przyznanej dotacji.   
5/ Stowarzyszenia „NEPSIS” i „Nasza Szansa” zgodnie z podpisanymi umowami terminowo 
rozliczyły się z dotacji przyznanych na realizację zadań w 2011 roku. 
6/ W wyznaczonym terminie z przyznanych dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami 
rozliczyły się Przychodnia Uzależnienia z Olesna oraz szkoły: Zespół Szkół  oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Praszki. 
 

- w zakresie handlu i usług: 
 
  Wpisano do ewidencji działalności gospodarczej 10 podmiotów, 
  Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 16 podmiotów, 
  Dokonano 15 zmian w wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, 
  Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – przedłużenia . 
  W miesiącu styczniu będzie pobierana I rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż   
napojów alkoholowych. 
 
- Inne informacje: 
 
         W dniu 21 stycznia 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań w 
zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym  przez 
organizacje pozarządowe.  Całkowita kwota dotacji na to zadanie wynosi  80.000 ,00 zł 
Termin składania ofert do 14 lutego 2011 r.  

 
 
 
 


