
OR.I. 0057.3.2012        Praszka, dnia 2012-05-07 
 

Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  30 marca 2012 r. do 6 maja  2012 r. 
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 
Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 
celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem: 
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 127.190 zł 
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
25.063 zł 
oraz zmniejszenia budżetu po otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji na 2012r. z Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: 
- w dziale 852 pomoc społeczna  o kwotę 310.000 zł  
- w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 369 zł. 
 
Sporządzono sprawozdanie finansowe gminy za 2011r. na które składa się: bilans z 
wykonania budżetu gminy, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i 
strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu. Powyższe sprawozdania przekazano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz  Rady Miejskiej w Praszce. 
 
-  w zakresie oświaty: 
 

1/ złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL – wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin realizacji wniosku 1.10.2012 r. do 31.05.2014r. 
Wsparciem objęci będą uczniowie klas I-VI szkól podstawowych. Wniosek złożono na kwotę 
380.342 zł bez wymaganego wkładu własnego. 
 
2/  złożono wniosek  do projektu „ Cyfrowa Szkoła”. Udział zadeklarowała PSP Nr 2 w 
Praszce. 
 
3/ w dniu 26 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie z pracownikami obsługi i administracji 
szkół zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Praszce. Tematem 
spotkania były wynagrodzenia pracowników obsługi.  
 
4/ w dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów. W drodze 
konkursu wyłoniono następujących kandydatów: 
 
PP Nr 1 w Praszce – Pani Aurelia Popławska 
PSP Nr 2 w Praszce – Pani Iwona Ignaczak 
PSP w Kowalach – Pani Lidia Kowalska – Owczarek 
 
Stanowiska powierzone będą na okres 5 lat. 



 
- 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 budowa chodnika przy ul. 
Szosa Gańska. 

2. Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych: Szyszków – Rosochy, Brzeziny – 
Tokary i Praszka ul. Powstańców Śl. – Skotnica, polegający na rozścieleniu kruszywa 
drogowego oraz mechanicznym profilowaniu równiarką i uwałowaniu za łączna kwotę 
64.944,00 zł. 

3. Wykonano utwardzenia i poszerzenia poboczy tłuczniem kamiennym na drodze 
Rosochy – Strojec.   

4. Zakończono prace przy remoncie dwóch lokali komunalnych oraz pokrycia dachu 
przy ul. Kaliskiej 49 w Praszce. 

5. Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy dróg gminnych Przedmość – 
Aleksandrów – Kowale. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2012 r. 

 
-   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 
dwa razy przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 
Udzielili też asysty pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością 
wejścia do mieszkania w związku z pozostawieniem tam psa bez opieki. Ponadto wykonano 
15 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz pięć konwojów poczty 
kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji do instytucji 
powiatowych. Wykonano też dwa inne  wyjazdy do Kluczborka i Wielunia w sprawach 
Urzędu Miasta. W miesiącu kwietniu przez cztery dni rozwożono po terenie gminy 
upomnienia dotyczące podatku rolnego oraz przez dwa dni wożono komisję ds. szacowania 
szkód związanych z wymarznięciem zasiewów.  

2/ W miesiącu marcu i kwietniu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 7 służb w tym 
cztery w godzinach nocnych, jedną 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 podejrzane celem zapobiegania kradzieżom oraz ewentualnej 
dewastacji mienia. Wspólnie z Policją uczestniczono w obsłudze gminnego konkursu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3/ W miesiącu marcu i kwietniu zabezpieczano dwie uroczystości religijne i jedną szkolną 
oraz udzielono pomocy organizatorom kiermaszu świątecznego w związku z nagłym 
wystąpieniem wichury i koniecznością przeniesienia kiermaszu z Placu Grunwaldzkiego do 
MGOKiS w Praszce.  



4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 11 razy w tym 4 razy w 
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników z 
zalęgających tam zanieczyszczeń  i 6  raz w stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Dwa 
raz interweniowano w sprawach nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w związku 
z pozostawiania psów bez opieki. W jednym przypadku nałożono mandat karny a w jednym 
przypadku w związku z tym, że pies nie posiadał właściciela znaleziono mu nowego 
opiekuna, który zabrał psa z Placu Grunwaldzkiego.  

5/ Przyjęto 6 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie składowania śmieci i gruzu 
przy drodze, składowania obornika w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ( sprawa została 
natychmiast załatwiona), przecieków z kanalizacji do instalacji deszczowej (w tej sprawie 
interweniowano w GOSKOM), nieodpowiedniego zabezpieczenia placu w związku z 
prowadzoną budową, obłamanych gałęzi które tarasowały drogę, oberwanych przewodów 
telekomunikacyjnych (interwencja w TP SA) oraz znalezionych nieznanych odpadów na 
terenie byłej żwirowni. Wszystkie zgłoszone interwencje i zgłoszenia zostały natychmiast 
obsłużone i nieprawidłowości zostały zlikwidowane. Straż Miejska prowadzi też 
postępowanie w związku z zanieczyszczeniem działek pod garaże przy ul. Obr. Pokoju. Jedna 
działka została bardzo ładnie oczyszczona natomiast właściciele trzech pozostałych 
korespondują ze strażą i nic w tej sprawie nie robią.  

6/ Podczas czynności służbowych dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 
znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 19 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/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano sześć razy w tym dwa 
razy w związku z głośnym zachowaniem w parku, trzy razy w związku z zaśmiecaniem parku 
i jeden raz w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Interweniowano też przed 
sklepem w związku z bezprawnym zajęciem miejsca  dla osoby niepełnosprawnej.  
 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
i Pełnomocnika Burmistrza :  
 
1/ W omawianym okresie odbyły się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 
rozpatrzono trzy sprawy indywidualne, z których jedna sprawa została skierowane do 
zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
określenia ewentualnego sposobu leczenia. Dwie sprawy w związku z deklaracją 
dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego zostało zawieszonych.  
Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też trzynaście wniosków o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Były to wniosek dotyczący wznowienia zezwolenia w 
związku z wygasaniem posiadanego, w związku ze zmianą właściciela prowadzącego lokal 
oraz w związku z przygotowywanymi imprezami plenerowymi (wnioski jednorazowe). 
Odbyło się też jedno nieplanowane posiedzenie komisji w związku ze złożeniem wniosku na 
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się 9 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. Zgłaszający się do 
komisji informowali też o terminie podjęcia leczenia odwykowego w zakładach w 
Parzymiechach i Woskowicach z jednoczesnym przekazywaniem informacji o wydłużających 
się okresach oczekiwania na miejsce. Zgłosiła się też jedna osoba nie z naszego terenu, którą 



skontaktowano z komisją w gminie władna do załatwienia sprawy. W trzech przypadkach 
zostały pobrane wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z 
których jeden będzie rozpatrywany na majowym posiedzeniu komisji. 
3/ W dniu 2 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie „Nasza Szansa” w związku z ogólnopolskim 
Dniem Trzeźwości zorganizowało działania pod hasłem „Prowadzę jestem trzeźwy”. W te 
działania włączył się Komisariat Policji w Praszce. 
4/ W dniach od 18 – 20 kwietnia Pełnomocnik Burmistrza  na zaproszenie SPiDR z Poznania 
oraz Wójta Gminy Puck uczestniczył w Konferencji Kapituły Trzeźwego Umysłu”. W dniach 
19 – 21 kwietnia przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej 
przez PARPA i Prezydenta Lublina na temat współpracy samorządów z organizacjami 
pożytku publicznego (stowarzyszeniami) 
5/  W dniu 30 kwietnia grupa 26 przedstawicieli naszej gminy udała się na Ogólnopolski Zlot 
Rodzin Abstynenckich Tatry 2012 do Małego Cichego. Zlot będzie trwał do 6 maja. Udający 
się na zlot otrzymali dofinansowanie z funduszu profilaktyki. 
 
- Inne informacje: 
 
 - W dniu 29 kwietnia odbyła się uroczystość przekazania samochodu pożarniczego RENAULT 
dla jednostki OSP  Wygiełdów zakupionego w ubiegłym roku. 
 
- W dniu 3 maja odbyła się w Praszce uroczystość z okazji święta patrona strażaków – Św. 
Floriana zorganizowana przez OSP Praszka i OSP Neapco. 
  W obu uroczystościach wzięli udział przedstawiciele  wojewódzcy i powiatowi straży 
pożarnych oraz Starosta Oleski. 


