
OR.I. 0057.2.2012        Praszka, dnia 2012-03-26 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  17 lutego 2012 r. do 26 marca  2012 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

     Przygotowano sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2011 rok. 

     Radni na dzisiejszej sesji otrzymali to sprawozdanie.  

 

     Otrzymano ostateczną informację o subwencji i udziałach w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Subwencja jest niższa o 44.995 zł, a dochód z podatku o 290.250 zł od 

planowanych w budżecie. 

 

-  w zakresie oświaty: 

 

1. Z uwagi na fakt, że kończą się kadencje dyrektorom: Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Praszce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach, Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Ganie, Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce dyrektorzy wystąpili 

o dokonanie oceny pracy – rozpoczęto procedurę ocen.  

2. Planuje się, że konkursy na stanowiska dyrektorów przeprowadzone będą w połowie 

kwietnia. 

      3.   W dniu 23.03. wysłano zapotrzebowanie finansowe do Wojewody Opolskiego na 

            zorganizowanie w Ganie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 

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

w Praszce ul. Szosa Gańska i miejscowości Rozterk. Trwają prace przy budowie 

przyłączy sanitarnych. 

2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wybraną firmą na utrzymanie czystości 

i porządku w mieście Praszka tj.  firmą Goskom Sp. z o.o. 

3. Zakończono prace remontowe korytarzy piętra w Urzędzie Miejskim w Praszce.  

4. Wysłano wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy 

kompleksu boisk „Moje Boisko-Orlik 2012” Trwają prace projektowe kompleksu 

boisk. 

5. Trwają prace przy remoncie dwóch lokali komunalnych przy ul. Kaliskiej 49 w 

Praszce. 

 

W  tym w zakresie drogownictwa: 

 
1. zakup w POL-DRÓG 8,0 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno, workowanej z 

transportem i wypełnienie (prac. gospodarczy) pojedynczych ubytków w nawierzchni 

asfaltowej dróg gminnych i ulic Praszki  



2.   zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych w Brzezinach, Kiku i Wierzbiu 

3.   załadunek i rozwiezienie zgromadzonego na odkładzie kruszywa na drogi    tłuczniowe, z 

rozścieleniem koparko – ładowarką, w Praszce ul. Kolorowa, Pod Kowalami, Pod  

      Rosochami, Pod Rozterkiem, Rosochy, Kowale ul. Wodna, Praszka – Rosochy - wyk. FIS 

POLAN K. Polak oraz Aleksandrów Kozieł, Przedmość – Zagrodniki i ul. Rolnicza 

(rozplantowanie prac. gospod. + 2 rob.)  

4. mechaniczne wyrównanie tłuczniowych nawierzchni dróg gminnych w Rosochach, Praszka 

– Rosochy, Kużniczka – Gana, Kowale ul. Wodna 

5.  remonty nawierzchni dróg Praszka ul. Powstańców Śl. – Skotnica, Szyszków – Rosochy i 

Brzeziny – Tokary polegające na rozścieleniu dostarczonego kruszywa drogowego, 

mechanicznym profilowaniu równiarką i wałowaniu - PHU LARIX Lubliniec 

6.  na powyższe prace zużyto łącznie ok. 738 ton tłucznia bazaltowego 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

       

Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

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

Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, dwa  raz 

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

pięć razy przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Ponadto wykonano 28 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz pięć 

konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji 

do instytucji powiatowych. Wykonano jeden wyjazdy do Opola w sprawach Urzędu Miasta 

oraz jeden wyjazd służbowy do Warszawy. Udzielono też pomocy Muzeum w Praszce w 

związku z koniecznością zabezpieczenia  eksponatów na wystawie w związku z „Nocą 

Skarbów”. 

2/ W miesiącu lutym i marcu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 10 służb w tym pięć 

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. Podczas patroli zwracano też uwagę na miejsca gdzie 

gromadzą się osoby policyjnie celem zapobiegania kradzieżom oraz ewentualnej dewastacji 

mienia. W związku ze śmiertelnym wypadkiem na drodze krajowej Nr 45 wspólnie z Policją 

zabezpieczano przygotowany na ten okres objazd. Podczas służby w godzinach nocnych 

udzielono też asysty przy konwojowaniu zatrzymanego do aresztu. W związku z otrzymaniem 

zawiadomienia o prowadzeniu sprzedaży mleka w sprzedaży bezpośredniej bez wymaganej 

kwoty mlecznej o tym fakcie zawiadomiono Komisariat Policji, Powiatowego Lekarza 

Weterynarii oraz ARR w Opolu ponieważ załatwienie tej sprawy przekracza kompetencje 

Straży Miejskiej. ARR podziękowała za przekazaną informację i zajęła się sprawą na co 

przysłała stosowne pismo. 

3/ W miesiącu marcu zakończono prowadzenie postępowania w sprawie bezprawnego zajęcia 

działki w Strojcu przez firmę prowadzącą prace remontowe na DK 42. Sprawa została 

zakończona polubownie. Właściciel działki i PBDiM doszły do porozumienia.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 35 razy w tym 23 razy 

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



okresie zimowym  i 12  raz w stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Cztery raz 

interweniowano w sprawach nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w związku z 

pozostawiania psów bez opieki. W jednym przypadku nałożono mandat karny. Sprawdzono 

też realizację wydanego zalecenia odnośnie trzymania psa w kojcu. Polecenie zostało 

wykonane zgodnie z zaleceniami.  

5/ Przyjęto 7 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie ubytków w asfalcie w 

związku z prowadzonymi pracami podłączeniowymi gazu do posesji, nieporządków w 

okolicy prowadzonego zakładu, zastawiania samochodami wyznaczonych na osiedlu przejść 

dla pieszych, nieporządków w okolicy ulicy Skłodowskiej – tereny gminne, czystości przy 

pojemnikach do zbierania odpadów plastikowych i szklanych, zalewania drogi w związku z 

odprowadzaniem wód gruntowych z posesji oraz zalewania samej posesji sąsiada, 

pozostawiania na drodze przeszkód stwarzających zagrożenie w ruchu. W związku z tymi 

sprawami nałożono dwa mandaty karne. Podczas służby interweniowano 1 razy z ZDKiA 

oraz 1 raz w PZD w związku z nieczytelnymi znakami lub usuniętymi podczas prowadzonych 

prac, które to powodują zamieszanie w ruchu drogowym. W Spółdzielni Mieszkaniowej 

interweniowano w sprawie zwiększenia ilości miejsc postojowych przed blokami i 

odnowienia i spowodowania je widocznymi przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. 

W Referacie Infrastruktury Urzędu Miasta interweniowano w sprawie porządków na 

działkach należących do gminy, wymianu lub uzupełnienia znaków przy targowisku oraz na 

przystankach PKS.. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia interweniowano jeden razy  

wzywano karetkę, która udzieliła pomocy.  

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

znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 43 razy wystawiając 

wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych. W tej 

sprawie dwa razy w miesiącu są sporządzane zestawienia i przekazywane do kasy urzędu. 

 

7/ W dniu 22 marca w ramach dnia przedsiębiorczości przyjęto uczennicę z ZSP Nr 1 w 

Praszce, która została zapoznana z zasadami funkcjonowania i pracy w Straży Miejskiej.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 

rozpatrzono osiem sprawy indywidualnych, z których jedna sprawa została skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna  sprawa została skierowana do Sadu celem 

wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku  poddania się leczeniu odwykowemu.  Pięć 

sprawy w związku z deklaracją dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego zostało 

zawieszonych. W jednym przypadku w związku z brakiem podstaw do skierowania na 

leczenie odwykowe wniosek został oddalony. 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też cztery wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Były to wniosek dotyczący wznowienia zezwolenia w 

związku z wygasaniem posiadanego oraz  jeden w związku ze zmiana właściciela 

prowadzącego lokal. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 8 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym uzyskaniu 

dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny. Była też skarga na osobę, która 

mimo postanowienia Sądu nie podejmuje leczenia. Zainteresowanego skontaktowano z 

kuratorem sadowym wyznaczonym dla danej osoby na okres leczenia. Jedna skarga dotyczyła 



postępowania Sadu, który do tej pory nie wyznaczył terminu rozprawy. Zainteresowanego 

poinformowano, że w tej sprawie Komisja skontaktuje się z Sądem ale nie potrafi określić czy 

to przyniesie jakiś skutek, gdyż Sąd w swoim postępowaniu jest niezawisły. Odwiedzający 

Punkt Konsultacyjny i Pełnomocnika pobierali też wnioski o skierowanie na badania w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki RP przyjęło sprawozdanie z realizacji zajęć sportowych w 

2011 roku co potwierdziło stosownym pismem. Jednocześnie w dniu 12 marca 2012 roku 

otrzymano z Ministerstwa Sportu informacje o przyznaniu w ramach konkursu 

dofinansowania na realizacje zajęć w 2012 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 

25.000,oo zł. i jest mniejsza od wnioskowanej o 6.500,oo zł. W tym celu należało poprawić 

wniosek i inne załączniki co zostało wykonane w dniu 20 marca. Tu należy nadmienić, że 

tegoroczna kwota przeznaczona przez Ministerstwo na dofinansowania jest prawie o 5 mln. 

niższa niż w 2011 roku. 

4/ W dniu 19 marca 2012 roku zgodnie z harmonogramem rozpoczęto realizację programu 

powszechnej nauki pływania, w którym uczestniczy 240 uczniów ze wszystkich szkół 

podstawowych oraz gimnazjum. Opiekę sprawuje 15 nauczycieli, którzy w większości są też 

instruktorami pływania. Dla pozostałych na zajęcia zostało zatrudnionych dodatkowo dwu 

instruktorów z basenu. Pierwsza część zajęć będzie trwała do 15 czerwca. 

5/ W dniu 27 lutego 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w dniu 17 stycznia 

2012 roku na wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich. Komisja konkursowa 

powołana przez Burmistrza wybrała ofertę Stowarzyszenia „Nasza Szansa”. Umowa na 

prowadzenie tych zadań została podpisana w dniu 5 marca 2012 roku. 

6/ Już tradycyjnie w dniu 21 marca 2012 roku na terenie PSP Nr 2 w Praszce zainaugurowano 

rozpoczęcie XII edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach tej inauguracji pod 

hasłem Ruszajmy się” rozegrano zawody sportowe oraz przedstawiono zwyczaje związane z 

pierwszym dniem wiosny. 

7/ Na przełomie miesiąca lutego i marca dokonano przeglądu inwentaryzacyjnego stanu 

wyposażenia znajdującego się w Klubie Abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. 

Sprawdzono zgodność stanu wyposażenie ze spisem z natury. Uwag nie odnotowano. 

 

- Inne informacje: 

 

- W dniu 19 lutego odbyła się Zimowa Spartakiada Wsi, w której  I miejsce zajął Szyszków,  

II Rozterk,  III Prosna. Spartakiada odbyła się w Hali Sportowej „ KOTWICA” i cieszyła się w 

tym roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem publiczności. Organizatorem spartakiady był 

Miejsko-  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce. 

 

- W dniu 17 marca odbył się Turniej Samorządów Powiatu Oleskiego. Zawody miały miejsce w 

Gorzowie Śl. i połączone były z uroczystością oddania do użytku Hali Sportowej i boiska ORLIK. 

Nasza drużyna zajęła I miejsce w siatkówce i III miejsce drużynowo. I miejsce Rudniki  i II 

miejsce Olesno. 


