
OR.I. 0057.8.2011        Praszka, dnia 2011-11-16 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  29 września  2011 r. do 16 listopada 2011 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany  do układu wykonawczego budżetu  

na 2011 rok  do uchwały nr 95/X/2011 i   98/X/2011  Rady Miejskiej z dnia 29.09.2011 r.  

  

Zarządzeniem burmistrza dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem 

dotacji  na przeprowadzenie  wyborów do sejmu i senatu  -16.340 zł 

 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.10.2011r.: 

 

Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.08.2011 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.748.760,86 zł wykonanie wynosi  24.654.581,43 zł tj. 71,0 % w 

stosunku do planu 

 

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

początku roku do dnia 31.10.2011 r.  

Na plan wydatków w kwocie 37.891.978,86 zł wykonanie wynosi 26.866.220,97 tj. 70,9 % w 

stosunku do planu 

 

W dniach 29.09.2011r. do 7.10.2011r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  przeprowadziła 

kontrolę doraźną gospodarki finansowej gminy za lata 2008-2011 w zakresie zobowiązań gminy z 

tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń. 

 

W dniu 14 listopada został przedłożony projekt budżetu na 2012 r. oraz wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2012-2016 Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. Przedstawione projekty zawierają ustalenia z 

przyjętego w czerwcu przez Radę Miejską programu naprawczego finansów gminy. 

 

-  w zakresie oświaty: 

 

1. Wypłacono wyprawkę szkolną w dniu 18 października na kwotę 10.150,00 zł  

2. Wydano decyzje na stypendia socjalne na okres od września 2011 do czerwca 2012.  

W tym roku wydane decyzje opiewają  na kwotę 29.266 złotych. 

3. Odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wierzbiu – w dniu 3 listopada 2011 roku oraz w dniu14 listopada 2011 

roku z rodzicami dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie  

w celu poinformowania rodziców o podjętych uchwałach o zamiarze likwidacji szkół  

i dalszej procedurze w tym zakresie.  

4. Złożony został wniosek przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich  

z Częstochowy w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły 



podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Wierzbiu. Zgłoszono do szkoły 45 uczniów  

i do przedszkola 25 dzieci. W przyszłym roku należy przekazać dotację na ten cel w 

wysokości średnich kosztów utrzymania dziecka w szkole orasz średnich kosztów 

otrzymania dziecka w  oddziale przedszkolnym. 

5. Fundacja „Elementarz” złożyła wniosek, że od dnia 1 września 2012 roku będzie 

prowadziła w Ganie niepubliczna szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym 

zgłaszając do szkoły 28 uczniów i do oddziału przedszkolnego 15 dzieci. Fundacja 

otrzyma dotację na ten cel w wysokości 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 

i w wysokości subwencji oświatowej na każde dziecko w szkole.  

6. Opracowany został projekt budżetu na 2012 rok na zadania oświatowe na łączną kwotę   

12.822.488   Zgłoszenia dyrektorów opiewały na łączną kwotę 15.211.500,00 zł.  

7. Dokonania zestawienia wydatków oświatowych na 2011 rok. Po dzisiejszych zmianach – 

zwiększenie planu wydatków – zabraknie środków na niezbędne wydatki rzeczowe tj. 

ubezpieczenia, opłata za energię elektryczną i cieplną badania lekarskie, dowozy itp. – na 

kwotę około 210.000 złotych.  

8. Podjęto działania w sprawie utworzenia dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy 

dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Wniosek o zajęcie 

stanowiska skierowany jest na dzisiejszą sesję.  

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1.  Trwają prace budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i chodnika 

w Praszce przy ul. Szosa Gańska i m. Rozterk. Obecnie realizowany jest odcinek 

kanalizacji sanitarnej w Rozterku. 

2. Dobiegają końca prace przy przebudowie ul. Ożarowskiej i Szkolnej w Kowalach. Do 

wykonania został jeszcze fragment chodnika przy ul. Szkolnej. Obecnie trwa rozliczanie 

robót. 

3. Złożono wnioski o płatność do Urzędu  Marszałkowskiego na powyższe zadania. Trwa 

weryfikacja wniosków. 

4. Obecnie wykonywane są prace wykaszania traw i porostów na drogach gminnych. 

Prace te mają na celu przygotowanie dróg do „ akcji zima”. 

 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

       

   Przygotowywanie spraw do zawarcia umów notarialnych. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

1/ W omawianym okresie  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami. Trzy raz pracownikowi 

ochrony środowiska w związku z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Trzy razy 

pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu zamieszkania. 

Ponadto wykonano 16 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz 

siedem konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie 

korespondencji do instytucji powiatowych. W związku z wyborami parlamentarnymi 

rozwożono po terenie gminy obwieszczenia wyborcze, dostarczano materiały wyborcze do 

lokali oraz konwojowano wyniki wyborów do Opola. Dla potrzeb Muzeum w Praszce 

konwojowano wypożyczone eksponaty do Czechowic-Dziedzic. Jeden raz rozwożono też 

materiały dla Radnych. 



2/ W miesiącu październiku i listopadzie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 12 służb 

w tym jedną w godzinach nocnych, dwie w godzinach popołudniowych, 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 – nałożono jeden mandat 

karny. Podczas patroli na targowisku miejskim zwracano też uwagę na przeciwdziałanie 

kradzieżom kieszonkowym. Wspólnie z Policją zabezpieczano imprezy towarzyszące Białej 

Niedzieli w dniu 23.10.2011 rok. Wspólnie z Policją zabezpieczano też jedną kolizję drogową 

oraz patrolowano centrum miasta w związku ze zmianami w organizacji ruchu 

spowodowanymi przebudową drogi krajowej Nr 42 i 45. W stosunku do kierowców nie 

przestrzegających zakazu zatrzymywania Na Placu Grunwaldzkim interweniowano 49 razy. 

Uczestniczono też w Policyjnej Akcji „ZNICZ 2011” podczas której w okresie od dnia 30 

października do 2 listopada patrolowano okolice cmentarza w Praszce a ponadto w dniu 1 

listopada ustawiono przy cmentarzu stały posterunek od godzin porannych do wieczornych. 

W dniu 11 listopada wspólnie zabezpieczano obchody z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości.  

3/ W omawianym okresie dokonano przeglądu ulicy Kiczmachów w Kowalach w związku ze 

skargami mieszkańców na temat przyorywania drogi. Zorganizowano spotkanie z wszystkimi 

właścicielami gruntów i zobowiązano ich do naprawienia powstałych szkód do Konica 

miesiąca października. Została też przeprowadzona rekontrola przestrzegania przepisów o 

utrzymaniu czystości w gminie na terenie wsi Sołtysy i Wierzbie. W wyniku kontroli 

nałożono 6 mandatów karnych w związku z brakiem pojemników do gromadzenia odpadów.. 

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 7 razy w tym 5 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników, 

usunięcia z części wspólnej posesji zalegającego gruzu, zabezpieczenia prowadzonych prac 

budowlanych,  oraz 2 razy instytucji w podobnych sprawach w tym min. uporządkowania 

terenu przy gorzelni w Strojcu. Interweniowano też w ZDKiA w związku z nieporządkiem 

jaki pozostawia firma Drog – Bud w wyniku prowadzonych prac naprawczych na Dk 42 i 45. 

Interweniowano tez w TP SA w sprawie uszkodzonych studzienek telekomunikacyjnych  na 

terenie Praszki. Interweniowano też w związku ze znalezionymi na śmietniku dokumentami 

finansowymi firmy. Właściciela dokumentów skontaktowano ze Spółdzielnią Mieszkaniową, 

której pracownicy zabezpieczyli znalezione dokumenty. 

5/ Przyjęto 9 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie nieporządków na terenie 

posesji wspólnej, zachwaszczenia pola przy gorzelni w Strojcu, tarasowania bramy 

wjazdowej do posesji, przyorania pasa drogowego ul. Kiczmachów w Kowalach. Przyjęto też 

trzy sprawy związane z bezpańskimi psami. Jedna okazała się bezzasadna, w jednym 

przypadku ustalono właściciela i zobowiązano do przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt natomiast. Jedna sprawa dotyczyła potrąconego przez samochód kota, który został 

uśpiony przez lekarza weterynarii. 

6/ Podczas czynności służbowych pięć razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 

znaki na ulicach miasta, przygotowano i oznakowano dodatkowe miejsca postojowe oraz 

wyznaczono czasowe miejsca sprzedaży kwiatów i zniczy przy cmentarzu w związku ze 

świętem zmarłych. Dwa razy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej 

przeprowadzono działania „Obcokrajowiec” – uwag nie odnotowano. W ramach pomocy 

prawnej wykonano czynności sprawdzające dla potrzeb Straży Miejskiej we Wrocławiu. 

Przesłuchano sprawcę wykroczenia popełnionego w tym mieście. 



7/ W związku z zakończeniem prac na Dk 45 przystąpiono ponownie do sprawdzania 

prawidłowości wnoszonych opłat w płatnej części parkingu. W związku z brakiem kart 

postojowych wystosowano 11 wezwań do wniesienia opłat dodatkowych. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 

1/ W omawianym okresie odbyło się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 

rozpatrzono 4 sprawy indywidualne, z których dwie sprawy zostały skierowane do zbadania 

przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dwie sprawy 

zostały skierowane do Sadu celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku  poddania 

się leczeniu odwykowemu 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wnioski dotyczące imprezy jednorazowej 

organizowanej przez OSP.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiły się 9 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 czterech przypadkach zainteresowanych 

skontaktowano z przychodnią uzależnień z Olesna, gdzie mogą natychmiast podjąć leczenie 

odwykowe. W czterech przypadkach zostały pobrane wnioski o skierowanie na badania w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dwa wnioski będą rozpatrywane na listopadowym 

posiedzeniu komisji natomiast dwa pozostałe na grudniowym.  

3/ W dniu 23 października 2011 roku Stowarzyszenie NEPSIS i OPS zorganizowały wspólną 

imprezę pod nazwą „Biała Niedziela” połączoną z zawodami sportowymi typu triatlon oraz 

działaniami profilaktycznymi z zakresu zdrowego stylu życia. 

4/ Od dnia 10 października we wszystkich szkołach podstawowych prowadzących klasy VI 

oraz Gimnazjum rozpoczęto jesienną realizacje programu profilaktycznego III Elementarz 

oraz program gimnazjalny. W programie bierze udział 235 uczniów pod opieką 10 

realizatorów. Programem objęto wszystkie klasy VI oraz I gimnazjum. Zakończenie 

programu nastąpi w dniu 5 grudnia 2011 roku. 

5/ W dniu 13 listopada Stowarzyszenie „Nasza Szansa” z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości zorganizowało wieczór poezji i pieśni patriotycznej, który odbył się w 

kościele WNMP w Praszce. 

6/ Został opracowany projekt Gminnego Programu Profilaktyki na 2012 rok, który będzie 

rozpatrywany na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. Pełnomocnik ds. Profilaktyki uczestniczył 

w posiedzeniach komisji, na których wyjaśniał Radnym założenia programu. 

7/ Został opracowany wniosek na konkurs do Ministerstwa Sportu w sprawie dofinansowania 

do realizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku. Swoje propozycje dołączyło 

Gimnazjum oraz PSP w Strojcu i PSP nr 4 w Praszce. 

 

- w zakresie handlu i usług: 

   

  Wpisano do ewidencji działalności gospodarczej 16 podmiotów, 

  Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 15 podmiotów, 

  Dokonano 16 zmian w wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, 

  

W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2011 roku  nowych przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ 



w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku gminy muszą wypełnić  

obowiązek przeniesienia  danych z ewidencji gminnej do  CEIDG . Organem 

ewidencyjnym będzie Ministerstwo Gospodarki, a rejestrowanie działalności 

dalej pozostanie w gminach  poprzez ten system. 

Obecnie jesteśmy na etapie przenoszenia  i zatwierdzania wpisów figurujących 

w naszej ewidencji do programu przejściowego SAGED, który przemigruje dane 

do CEIDG.  

W związku z powyższym przedsiębiorcy zarejestrowani w tutejszej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej mają obowiązek aktualizacji danych zawartych we 

wpisach do ewidencji i są wzywani do  aktualizacji  wpisów, które nie zawierają 

numeru NIP, numeru PESEL, aktualnego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, aktualnego miejsca zamieszkania oraz określenia przedmiotu 

wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 

2007) i złożenia wniosków o uzupełnienie tych danych lub o zaprzestaniu 

działalności.  

    
 

 - Inne informacje: 

 

- Dnia 6 października br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-lecia ślubów par 

małżeńskich. Wręczono medale prezydenckie 16 parom. 

- Dnia 23 października br. odbyła się impreza  „ Biała niedziela” zorganizowana przez 

Stowarzyszenie NEPSIS, OPS i MGOKiS. 

- Dnia 11 listopada br. odbyły się uroczystości Dnia Niepodległości, któremu towarzyszyły 

imprezy sportowe i kulturalne zorganizowane przez MGOKiS w Praszce.  

Serdecznie dziękuję pocztom sztandarowym straży pożarnych i harcerzom oraz orkiestrze 

strażackiej z Przedmościa za uświetnienie swoją obecnością tego ważnego dla nas święta. 


