
OR.I. 0057.4.2012        Praszka, dnia 2012-06-20 
 

Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  8 maja 2012 r. do 20 czerwca 2012 r. 
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany  do układu wykonawczego budżetu  
na 2012 rok  do uchwały nr 151/XVII/2012   Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2012 r.  
 
Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.05.2012r.: 
 
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.05.2012 r.  
Na plan dochodów w kwocie 34.812.989 zł wykonanie wynosi  13.672.503,88 zł tj. 
39,3 % w stosunku do planu. 
 
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 31.05.2012 r.  
Na plan wydatków w kwocie 33.885.234 zł wykonanie wynosi 13.462.773,09 tj. 
39,7% w stosunku do planu. 
 
Wystąpiono do RIO w Opolu o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia 3-ch kredytów 
na zadania inwestycyjne realizowane z ich finansowaniem - opinia pozytywna. 
 

-   w zakresie oświaty: 
 

1. Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.  
2. W wyniku wprowadzonej restrukturyzacji od 1 września zmniejszy się zatrudnienie         

w placówkach oświatowych. Dyrektorzy przekazali:  
� wypowiedzenia dla osób zatrudnionych przez  mianowanie – 6 osób  
� wypowiedzenia dla osób zatrudnionych na czas nieokreślony – 1 osoba 
� zwolnienie z tytułu niezdolności do pracy -  1 osoba 
� wygaśnięcie umowy zawartej na czas określony – 7 osób – łącznie 40 godzin              

( z etatu 18/18) 
� wypowiedzenia zmieniające  - 4 osoby – zmniejszenie o 22 godziny ( z etatu 

18/18)  - 3 osoby – zmniejszenie 27 godzin ( z etatu 26/26 ) 
3. 31 maja przekazano 473.706,00 zł na świadczenia socjalne dla pracowników oświaty 

tj. 75 % kwoty planowanej do wypłaty w 2012 r. 
4. 6 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Praszce odbyło się spotkanie rodziców          

z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Opolu st. Wizytatorem Panią Teodozją 
Świderską  na temat sześciolatków w szkołach. 
Liczba sześciolatków w szkołach podstawowych Gminy Praszka: 

1) Rok szkolny 2010/2011 - 2  
2) Rok szkolny 2011/2012 – 12 
3) Planowana liczba na rok szkolny 2012/2012 - 3   



5. Odbyły się festyny jubileuszowe: 35-lecia Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce  
dnia 3 czerwca i 20-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce dnia 16 
czerwca.  
W pozostałych placówkach oświatowych odbyły się festyny z okazji Dnia Dziecka.  

6. Na dzień dzisiejszy do I klasy Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Praszce od nowego roku szkolnego będzie uczęszczało 117 uczniów ze szkół 
gminy Praszka (ogólna liczba sześcioklasistów w naszych szkołach 127) 

7. 18 czerwca wszczęto cztery postępowania administracyjne dot. egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 
- 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. Zakończyła się budowa 
chodnika. Trwają prace przy uruchamianiu przepompowni ścieków / umowa do 31 
lipca/. 

2. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy dróg gminnych Przedmość – 
Aleksandrów – Kowale i przekazano plac budowy wykonawcy robót firmie Larix z 
Lublińca. Kwota umowy to: 2.877.012,12 zł brutto. Termin wykonania całości zadania 
upływa 30.08.2013 r. 

3. Rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni  dróg gminnych. Przetarg wygrała firma 
Larix z Lublińca za kwotę 136.469,48 zł.   

4. Wykonano wykoszenie poboczy dróg gminnych. Prace wykonała firma F.H.U. Badera 
z Dalachowa. 

5. Wykonano dokumentację projektową  budowy kompleksu boisk Orlik 2012. Przetarg 
zostanie ogłoszony do końca miesiąca. 

6. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Przebudowa części hali 
sportowej w Praszce z przeznaczeniem na Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu wraz z budową parkingu”. Koszt projektu: 2.339.154,07 zł z czego 
wnioskowane dofinansowanie wynosi: 1.988.280,95 zł. 

7. Trwają prace przy budowie przyczółków betonowych przepustu w drodze Rosochy – 
Strojec. 

 
-   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, jeden  raz 
pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu zamieszkania oraz 
jeden razy przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 
Udzielili też asysty pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością 
przeprowadzenia kontroli w lokalu mieszkalnym. Ponadto wykonano 26 konwojów wartości 
pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz siedem konwojów poczty kurierskiej do Olesna – 
dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonano też 
dziewięć innych  wyjazdów min. do Kluczborka, Lublińca i Opola w sprawach Urzędu 
Miasta. W miesiącu maju i czerwcu rozwożono trzy razy korespondencję urzędową po terenie 
miasta i gminy w tym przez ostatnie dwa dni upomnienia dotyczące podatku rolnego.  



2/ W miesiącu maju i czerwcu strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 12 służb w tym 
sześć 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 podejrzane celem zapobiegania kradzieżom oraz ewentualnej 
dewastacji mienia. Wspólnie z Policją uczestniczono też w zabezpieczaniu miejsc gdzie 
odbywały się imprezy okolicznościowe oraz zabezpieczano trasy przemarszu uczestników 
zgromadzeń min. Dni Praszki, Święto OSP i uroczystość religijne (Boże Ciało, oraz 
uroczystości Fatimskie).  

3/ W miesiącu maju strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczaniu jednej kolizji 
drogowej, działaniach związanych z poszukiwaniem osoby oraz przewozem zatrzymanej 
osoby do aresztu w Oleśnie.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 15 razy w tym 8 razy w 
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników z 
zalęgających tam zanieczyszczeń  i 7  raz w stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Trzy 
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 pies został zabrany do schroniska a w jednym przypadku właściciela psa pouczono 
gdyż pies uciekł podczas spaceru. Interweniowano też w stosunku do właścicieli działek pod 
garaże przy ul. Obr. Pokoju, których zobowiązano do ich uporządkowania. Interweniowano 
też u Zarządców dróg zarówno krajowych jak i powiatowych w sprawie porządków na 
drogach w związku z prowadzonymi pracami. 

5/ Przyjęto 19 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: padłej sarny przy 
drodze, blokowania wyjazdu z posesji przez zaparkowany samochód, wypalania odpadów na 
terenie zakładu pracy, przestawienia stojaka na rowery w inne nowe miejsce, w sprawie 
wypuszczenia odwodnienia posesji na drogę dojazdową do domu sąsiada, zanieczyszczenia 
drogi publicznej, wysypywania odpadów do pojemników Spółdzielni Mieszkaniowej (skarga 
bezzasadna), wycieku wody z instalacji wodociągowej (zgłoszono do GOSKOM), 
załamanego chodnika przy ul Kościuszki w wyniku prowadzonych prac budowlanych (droga 
powiatowa – zgłoszono do ZDP), wystawiania worków z plastikami w okolice pojemników 
bez ich wkładania oraz nie dbania o działkę przemysłową w Strojcu. Zgłaszający mieli też 
uwagi co do sposobu ustawiania reklam w pasie drogowym, które utrudniają widoczność 
(zgłoszono do ZDKiA). Było też  zgłoszenie odnośnie zaniedbywania psów będących na 
posesji (skarga bezzasadna) oraz chodzących po mieście obcokrajowców pochodzenia 
romskiego. W dniu 19 czerwca interweniowano w stosunku do właścicieli Wesołego 
Miasteczka, którzy zablokowali wyjazd z posesji i jednocześnie arogancko i wulgarnie 
odnosili się do zwracającego im uwagę właściciela posesji. Interweniowano też w sporze 
sąsiedzkim odnośnie blokowania drogi publicznej i utrudnianie przejazdu. 

6/ Podczas czynności służbowych dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 
znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 36 razy wystawiając 
wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych. W tej 
sprawie  raz w miesiącu są sporządzane zestawienia i przekazywane do kasy urzędu. Ponadto 
od miesiąca czerwca w związku z otrzymanym wykazem przystąpiono do czynności 
zmierzających do ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli do kasy opłaty 
dodatkowej. 
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 
stacją paliw BLISKA w związku z głośnym zachowaniem w godzinach nocnych.  
8/ W związku z dużymi opadami deszczu i powstałym w tej sytuacji dużym 
zanieczyszczeniem rzeki Prosny sprawdzano stan jej zanieczyszczenia, który powstał w 
wyniku spływania wód deszczowych do kanalizacji i zabieraniem pyłów z podbudowy 
remontowanych dróg. 
 
-   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 siedem spraw indywidualnych, z których cztery sprawy 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 tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też piętnaście 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). 
Odbyły się też dwa nieplanowane posiedzenie komisji w związku ze złożeniem wniosku na 
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania 
imprez plenerowych. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się 10 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 
uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 
problem alkoholowy. 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  z naszego terenu, która prosiła o pomoc dla brata 
mieszkającego w innym województwie.  Skontaktowano ja z komisją w gminie władnej do 
załatwienia sprawy. W trzech przypadkach zostały pobrane wnioski o skierowanie na badania 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
3/ W dniu 31 maja 2012 roku Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” 
rozstrzygnęło ogłoszony w marcu konkurs na poezję nie tylko abstynencką. W tym dniu 
wszyscy autorzy prac zebrali się w Sali odczytowej Muzeum w Praszce. Konkurs był 
prowadzony w dwu kategoriach to jest młodzieży i dorosłych. Zwycięzcy otrzymali nagrody i 
pamiątkowe dyplomy a zdobywcy pierwszych miejsc pojadą do Olsztyna k/Częstochowy na 
ogólnopolski przegląd poezji abstynenckiej. Swoje prace na konkurs nadesłał też Radny 
Henryk Żyta, który zwyciężył w kategorii osób dorosłych. 
4/ 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. 
5/  W dniu 4 czerwca 2012 roku zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym 
w Oleśnie w sprawie dofinansowania autorskich programów profilaktycznych realizowanych 
w szkołach Ponadgimnazjalnych. Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Opolskiego w dniu 12 czerwca. 
6/ Dobiega kończ pierwsza część społecznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której 
biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy, publiczne gimnazjum w 



Praszce oraz Świetlica terapeutyczna. W szkołach organizowane są różnego rodzaju imprezy 
w tym rajdy rowerowe, zawody sportowe, konkursy plastyczne i literackie związane z 
tematyka kampanii oraz festyny rodzinne. Na te działania związane z kampania z funduszu 
profilaktyki została zaplanowana kwota 6000,oo zł.  
7/ Dwu nauczycieli z naszej szkoły złożyło deklaracje uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym 
przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie takie będzie 
prowadzone od września 2012 roku w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  
 
 
- Inne informacje: 
 
- odbyły się Walne Zgromadzenia spółek gminnych: Energia Praszka i Oczyszczalnia Ścieków 
Praszka . Zarządy i Rady Nadzorcze tych spółek otrzymały absolutorium. 
W dniu dzisiejszym odbędzie się Walne Zgromadzenie spółki GOSKOM. 
Wyniki finansowe:  Energia Praszka: strata – 383.785 zł / na sprzedaży – 114.878 zł/, 
 Oczyszczalnia Ścieków Praszka:  zysk brutto – 1.058.971 zł,  
                                                                                        netto – 854.148 zł 
 / na kapitał zapasowy/ 
 GOSKOM:  zysk brutto- 805.467 zł 
  netto - 683.461 zł, z tego : 
                                                                          448.802 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych 
                                                                          108.600 zł na nagrody dla pracowników 
                                                                          126.059 zł na kapitał zapasowy 


