
OR.I. 0057.5.2011        Praszka, dnia 2011-06-15 
 

Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

        Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  7 maja  2011 r. do 15 czerwca 2011 r. 
 W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 
Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 maja dokonano zmian w układzie wykonawczym budżetu 
do uchwały Nr 54/VIII/2011  z dnia  6 maja 2011r. oraz dokonano przeniesień wydatków 
miedzy paragrafami. 
 
Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 
celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem: 
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 112.968 zł 
- na dofinansowanie programu „Radosna szkoła” 47.868 zł 
- na dofinansowanie realizacji  zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 42.000 zł 
- na dofinansowanie dożywiania w stołówkach  7.099 zł 
 
Zostały sporządzone  sprawozdania na dzień 31.05.2011r.: 

 
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.05.2011 r.  
Na plan dochodów w kwocie 34.124.155,85 zł wykonanie wynosi  12.338.877,76 zł tj. 
36,2 % w stosunku do planu 
 
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.05.2011 r.  
Na plan wydatków w kwocie 37.267.373,85 zł wykonanie wynosi 13.590.218,50 zł tj. 
36,5 % w stosunku do planu 

 
-  w zakresie oświaty: 

 

1. 26 maja wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym w kwocie 4.628,10 zł. 
2. 31 maja przekazano placówkom oświatowym 75 % środków na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych - 478.310,00 zł 

3. Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012. 
Zmniejszenia w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 przedstawione są w programie 
naprawczym, który będzie przyjmowany na dzisiejszej sesji.  

4. Zarządzeniem nr 0151.43.2011 Burmistrza Praszki ogłoszono konkurs na stanowisko 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Praszce. Oferty przyjmowane będą do dnia 29 lipca 
2011 r. do godziny 15.00. Konkurs odbędzie się 3 sierpnia 2011 roku. 

5. Dobiegają końca realizowane  dwa projekty POKL: Program indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – na kwotę 238.920,00 
oraz Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów 



szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.- na kwotę 
110.250,00 

6. Złożone przez Gminę dwa nowe wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach   
programu POKL  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przeszły pierwszy etap – 
ocenę formalną.. Wniosek na gimnazjum jest na kwotę 50,000 natomiast na szkoły 
podstawowe na kwotę 226.970 zł a termin realizacji rok szkolny 2011/2012. 

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

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

robót został przesunięty do dnia 20.06.2011 r. 
2. Trwają prace budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i chodnika 

w Praszce ul. Szosa Gańska i miejscowości Rozterk. 
3. Trwają prace przy przebudowie ul. Ożarowskiej i Szkolnej w Kowalach. Inwestycję 

będzie realizowała firma MEGA BRUK z Kłobucka. Termin realizacji robót: 
31.10.2011 r. 

4. Dokonano wykaszania poboczy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych o łącznej 
długości 20 km. 

5. Wykonano remont nawierzchni tłuczniem kamiennym ulicy Kiczmachów w 
Kowalach oraz drogi gminnej Szyszków – Rosochy na odcinku zabudowanym w 
Szyszkowie. 

6.   Obecnie trwają roboty drogowe związane z tzw. remontami cząstkowymi/ fundusze 
sołeckie/ naprawa  Skotnica- Strojec- Brzeziny- Prosna. 
 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:       
   
Zorganizowany w dniu 20 maja 2011 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działek oznaczonych na karcie mapy 2 obrębu Wierzbie nr 769 o pow. 0,2760 ha - cena 
wywoławcza 65 300,00 zł + 23% VAT ( w pierwszym 81 700,00 zł ) i nr 770 o pow. 0,2722 
ha - cena wywoławcza 64 400,00 zł + 23% VAT  ( w pierwszym 80 570,00 zł )  był bez- 
skuteczny ponieważ do przetargu nikt nie przystąpił. 
 
W wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego , zorganizowanego w dniu 13 maja 
2011 r. na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej na karcie mapy 3 obrębu Praszka nr 
293/2 o pow. 0,0703 ha  ustalony został nabywca tej nieruchomości , który zaoferował cenę 
48 600,00 zł plus 23% podatku VAT , co razem stanowi kwotę 59 778,00 zł. 
 Cena  wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 48 000,00 zł , w pierwszym 59 750,00 zł. 
          Powyższą działkę sprzedano umową sprzedaży zawartą aktem notarialnym Rep. A nr 
3714/2011 w dniu 2 czerwca 2011 r. 
       Zgodnie z uchwałą nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r. w 
sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę, 
umową darowizny zawartą aktem notarialnym Rep.A nr 3390/20011 w dniu 17 maja 2011 r. 
została nabyta działka oznaczona na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale nr 172 o pow. 0,0116 ha. 
Wartość działki wg operatu 
     
- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
1/ W miesiącu maju i do połowy czerwca strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty 
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami. Jeden 
raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z wykonywaniem czynności służbowych – 



wizje lokalne w miejscu zamieszkania. Jeden raz pracownikowi ochrony środowiska w 
związku z pomiarem drzew przewidzianych do wycięcia oraz jeden raz Spółdzielni 
Mieszkaniowej w związku z wizją lokalną u lokatora w sprawie nieprzestrzegania przepisów 
o trzymaniu zwierząt. Ponadto wykonano 21 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 
Urzędu Miasta oraz sześć konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz 
dostarczenie korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też jeden wyjazd 
służbowy – konwój eksponatów z Muzeum w Praszce do IPN w Opolu. Rozwożono też inną 
korespondencję dla potrzeb Urzędu po terenie miasta i gminy w tym materiały dla Radnych. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 8 służb w tym  trzy w 
godzinach popołudniowych, jedną w godzinach nocnych natomiast pozostałe w godzinach 
dopołudniowych podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 
uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej oraz działania 
prewencyjne związane z wandalizmem oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie 
zachowania w miejscach publicznych min. spożywanie alkoholu – zostały nałożone dwa 
mandaty karne. Zabezpieczano też jedną uroczystość okolicznościową i jedną kościelną. 

3/ W miesiącu maju jeden raz uczestniczono w ratowaniu życia osoby, która zasłabła w 
miejscu publicznym, wezwano karetkę oraz zawiadomiono rodzinę, która zamieszkuje w 
innej miejscowości o złym stanie zdrowia tej osoby przekazując jednocześnie informację o 
zabraniu jej do szpitala.  

4/ W związku z otrzymanymi zgłoszeniami o nieodpowiednim zachowaniu młodzieży z 
gimnazjum w określonych godzinach patrolowano okolice gimnazjum – uwag nie 
odnotowano. Patrolowano też okolice śmietników na terenach osiedlowych w związku z 
tamowaniem i utrudnianiem do nich dojazdów. W sprawach tamowania i utrudniania ruchu 
przeprowadzono też działania prewencyjne przy budynku ul. Styczniowej 14 skąd 
otrzymywano skargi na blokowanie dojazdów pod budynek. 

5/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 15 razy w tym 9 razy w 
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników, oraz 6 
razy instytucji w podobnych sprawach. Interweniowano też w związku ze skargami 
dotyczącymi braku pojemników do gromadzenia odpadów na posesji oraz wypuszczaniem 
zawartości szamb do rowów lub na pole sąsiada. Przeprowadzono też kontrolę wykonania 
przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Strojec. Z tych działań sporządzono odrębne 
notatki, które zostały przekazane Panu Burmistrzowi. Przeprowadzono tez kontrole posesji w 
Wierzbiu i Sołtysach (przez trzy dni) w zakresie wyposażenia posesji w pojemniki do 
gromadzenia odpadów. Z tych czynności została też sporządzona notatka słuzbowa i 
przekazana Burmistrzowi. Interweniowano też w sprawie nieporządków na posesjach oraz 
skarg sprzedawców z targowiska na firmę naprawiającą ulice, która pozostawiła po sobie 
nieporządek.   

6/ Przyjęto 17 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie nie przestrzegania 
przepisów o trzymaniu zwierząt w tym zaniedbywania psa (w jednym przypadku pies został 
zabrany do schroniska (w dwu przypadkach skarga bezzasadna), braku pojemników do 
gromadzenia odpadów na posesji, nie wywożenia szamb tylko wylewanie jego zawartości do 
rowu i na pole sąsiada, składowania gałęzi przy posesji sąsiada, przepełnionych pojemników 
do zbierania odzieży używanej, zniszczenia pokrywy studzienkowej podczas prac 
naprawczych na drodze. W jednym przypadku skarga dotyczyła przywiezienia psów na 
wcześniejsze zapotrzebowanie i pozostawienia ich gdy odmówiono ich przyjęcia. Ta sprawa 
została natychmiast rozwiązane i psy wróciły do właściciela. Jedna skarga związana była ze 
sprawdzeniem wykonania szczepienia psa w związku z pogryzieniem. Jedna skarga dotyczyła 
spożywania alkoholu przed sklepem. 



7/ Podczas czynności służbowych pięć razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 
znaki na ulicach miasta. Podczas tych patroli w związku z zauważeniem nieprawidłowości, 
które zagrażają życiu trzy razy interweniowano w GOSKOM (oberwany fartuch blaszany na 
dachu budynku komunalnego),  raz w TP SA w związku z uszkodzoną studzienką. Jeden raz 
interweniowano w stosunku do nietrzeźwego, którzy przebywał w miejscu publicznym. 
Interweniowano też w stosunku do obcokrajowców (obywatele Rumunii), którzy zaczepiali 
przechodniów i usiłowali sprzedawać piły łańcuchowe. Po wylegitymowaniu zostali 
przekazani Policji a informacje o tych działaniach przekazano do oddziału Straży Granicznej 
w Nysie.  
8/ W związku ze zbliżającymi się wakacjami odbyto w Przedszkolu i szkołach spotkania z 
dziećmi gdzie omawiano temat „Bezpieczeństwo Dziecka” obrazując niebezpieczeństwa 
specjalnymi filmami. 
9/ Komendant Straży w dniu 1 czerwca 2011 roku uczestniczył w konferencji na temat 
porządku publicznego, której organizatorem był Burmistrz Miasta Brzegu oraz Komenda 
Wojewódzka Policji w Opolu. 
 
-   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 2 sprawy indywidualne, z których jedna została  skierowana do Sadu 
Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu a jedna sprawa została skierowana do zbadania przez biegłych celem 
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  
Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też cztery wnioski o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wnioski dotyczące wznowienia zezwolenia w 
związku z wygasaniem już posiadanego oraz w związku z organizowanymi zabawami przez 
OSP.  
Ponadto odbyło się jedno nieplanowane posiedzenie komisji podczas, którego zaopiniowano 
dwa wnioski o wydanie zezwoleń w związku z organizacją imprez plenerowych. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się 10 osób. Wszystkie zainteresowane osoby szukały pomocy w 
związku z problemem alkoholowym występującym w rodzinie oraz własnym. W/w pouczono 
o toku postępowania w takich sprawach. W dwu przypadkach zainteresowanych 
skontaktowano z przychodnią uzależnień z Olesna, gdzie mogą natychmiast podjąć leczenie 
odwykowe. W jednym przypadku sprawa dotyczyła osoby, która miała orzeczone przez Sąd 
postanowienie o leczeniu odwykowym i wyznaczony termin zgłoszenia się do zakładu ale w 
między czasie  została zatrzymana w celu odbycia kary pozbawienia wolności za nie 
odpracowane nawiązki sądowe. W czterech przypadkach zostały pobrane wnioski o 
skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, te wnioski będą 
rozpatrywane na czerwcowym posiedzeniu komisji. W dwu przypadkach sprawy dotyczyły 
osób zamieszkałych poza terenem gminy Praszka  min. poza granicami polski. Tym osobom 
podano telefony kontaktowe do grup AA min. w Wiedniu i Edenburgu. Jedna sprawa miała 
bardziej podtekst psychiatryczny niż alkoholowy. Podano kontakt do Poradni zdrowia 
psychicznego w Oleśnie. 
3/ W dniu 19 maja odbył się „III powiatowy przegląd poezji nie tylko abstynenckiej” na 
przegląd napłynęło ponad 50 prac. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Nasza Szansa”. Informację o przeglądzie można przeczytać w Kulisach 
Powiatu oraz na stronie internetowej kampanii ZTU. 



4/ W dniu 10 maja w ramach kampanii ZTU zorganizowano Międzygminne Zawody 
Pływackie do uczestnictwa, w których zgłosiło się 140 zawodników z Praszki, Kowali, 
Przedmościa, Strojca, Dalachowa, Rudnik, Kościelisk i Olesna. Rozegrano 56 wyścigów w 3 
stylach i 4 kategoriach wiekowych. Medale pamiątkowe zakupiono z funduszu profilaktyki. 
5/ W dniach 8-10 czerwca Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w konferencji 
profilaktycznej, której organizatorem byli Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych z Poznania (organizator kampanii ZTU) oraz Komenda Głowna Policji a 
gospodarzem Burmistrz Nowego Targu. 
6/ Dobiega kończ wiosenna część kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach, której na 
terenie szkół w niej uczestniczących odbywają się zawody sportowe, rajdy rowerowe, 
konkursy plastyczne  oraz festyny rodzinne. Takie imprezy odbyły się już w Gimnazjum oraz 
Szkołach podstawowych w Strojcu, Kowalach , Ganie, Wierzbiu, PSP Nr 3 oraz Nr 4 w 
Praszce.   
 
- w zakresie handlu i usług: 
   
  Wpisano do ewidencji działalności gospodarczej 8 podmiotów, 
  Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 18 podmiotów, 
  Dokonano 27 zmian w wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, 
  Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 nowe, 1  przedłużenie . 
  Pobrano II ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
- Inne informacje: 
 
- W miesiącu maju odbyły się wybory sołtysów. Na 16 sołectw nowi sołtysi zostali wybrani w 
5 sołectwach: Przedmość, Lachowskie, Kowale, Prosna, Aleksandrów. W Ganie wybory 
odbyły się w marcu / nowy sołtys/. 
- W dniach 21-22 maja odbyła się Majówka Strojecka , na którą zaproszono władze miasta 
- w dniu 8 maja  odbyła się impreza w Rosochach – VI Bieg przez las. 
- W dniu 30 maja  aktem notarialnym Gmina Praszka nabyła udziały w Spółce Oczyszczalnia 
Ścieków Praszka od Pana Szubartowskiego /128+177=305 udziałów, ZRE – 140, Gorzów Śl. 
– 43, sprzedaż komunalna do GOSKOM – 12 udziałów/ 
- odbyły się walne zgromadzenia spółek: GOSKOM, Oczyszczalnia  Ścieków Praszka, 
Energia Praszka. 
- w dniu 12 czerwca odbyły się Gminne Zawody Strażackie- I miejsce zdobyło OSP Brzeziny 
- w szkołach i przedszkolach odbyły się  festyny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. 
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu przysłało rozstrzygnięcie dot. skargi na 
Burmistrza w sprawie opieszałości wydawania decyzji środowiskowych  na budowę 
wiatraków. Skargę uznano za niezasadną. 
- Trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w Gminie Praszka. 


