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Rada Miejska 
w Praszce 
 
 

 Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  26 września 2012 r. do 24 października 2012 r. 
W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji, a przede wszystkim : 
 
-   w zakresie spraw finansowych :  
 
Zarządzeniem burmistrza z dnia 8 października dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 
77.095 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
na  wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wyprawki 
szkolnej. 
W dniu 22.10.2012r. zostały sporządzone i przekazane drogą elektroniczną do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu następujące sprawozdania: 
 

Rb 27S –kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.  
Na plan dochodów w kwocie 35.796.669,37 zł wykonanie wynosi 25.568.007,90  zł tj. 
71,4 % w stosunku do planu 
 
Rb 28S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 
okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r.  
Na plan wydatków w kwocie 35.426.367,37 zł wykonanie wynosi 23.081.273,19 zł tj. 
65,2% w stosunku do planu 
 

     Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku  
     do dnia  30.09.2012 r.  
     Wykonane dochody  to kwota   25.568.007,90 zł 
     Wykonane wydatki    to kwota            23.081.273,19 zł 
     Wykonane przychody   to kwota            1.982.243,54 zł 

     Wykonane rozchody to kwota               3.041.416,97 zł  
 
     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
 Na koniec września wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  1.910.118,91 zł 
 
     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

 Na koniec września gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie  
 5.515.815,24 zł    
 
Z udzielonych poręczeń pożyczek dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków występują 
niewymagalne zobowiązania  w kwocie 1.029.868 zł. 
Trwa przygotowanie projektu budżetu na 2013r. Otrzymaliśmy z  Ministerstwa Finansów  
planowane kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego planowane kwoty dotacji na 2013r. Opublikowane 
również zostały górne stawki podatku od nieruchomości na 2012r. oraz ceny żyta i drewna 
stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego i leśnego. 



 
 

-   w zakresie oświaty: 
 

1. Dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali plany projektów wydatków  i 
dochodów budżetowych na 2013 r. 

2. 15.października wypłacono nagrody dyrektorów dla nauczycieli oraz administracji i 
obsługi placówek oświatowych, nagrody Burmistrza dla Pani Brygidy Jachymskiej 
nauczycielki  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce, Pani Jolanty Pawlak 
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, Pani Agnieszki Soberki 
nauczycielki Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i dla Pani Marzeny 
Smugowskiej dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce oraz nagrodę 
Kuratora Oświaty dla Pani Iwony Ignaczak dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Praszce 

3. 15.października wypłacono Wyprawkę Szkolną na łączną kwotę 16.461,00 zł. 
 
- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 
1. Trwają prace przy  przebudowie dróg gminnych Przedmość – Aleksandrów – Kowale. 

Zakończono prace przy przebudowie odcinka drogi Przedmość – Kozieł oraz trwają 
prace ziemne na odcinku drogi w Kozieł - Aleksandrów. 

2. Odtworzono odcinek rowu przydrożnego w miejscowości Kuźniczka. Prace wykonała 
firma F.H.U. Badera z Dalachowa. 

3. Wykonano remont nawierzchni dróg w Przedmościu i Skotnicy, polegający na 
rozścieleniu kruszywa drogowego (pospółki). Prace wykonała firma MAX Andrzej 
Mikołajczyk z Przedmościa.  

4. Wykonano remont nawierzchni tłuczniem kamiennym ul. Ogrodowej w Strojcu. 
Remontu dokonała F.I.S. POLAN Krzysztof Polak. 

5. Wykonano mechaniczne wyrównanie tłuczniowych nawierzchni dróg gminnych i 
wewnętrznych. 

6. Trwają prace przy budowie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Praszce. 
Dobiegają końca prace ziemne oraz prace budowlane związane z budynkiem 
szatniowym (stan surowy). Zakończono montaż rurociągów wymiennika gruntowego i 
pompy ciepła. W tym tygodniu rozpocznie się montaż drenażu boisk.  

7. Rozstrzygnięto przetarg na budowę odcinka wodociągu w Tokarach. Najtańszą cenę 
zaoferowała F.I.S. POLAN Krzysztof Polak. Cena oferty: 56.152,60 zł. Termin 
zakończenia zadania: 30.11.2012 r. 

8. Ogłoszono drugi przetarg na przebudowę budynku szkoły w Ganie na Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Termin zakończenia zadania: 20.12.2012 r. 

 
-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 
      
     Zorganizowany w dniu 28 września 2012 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie nr 78/5 o 
pow. 0,2300 ha był bezskuteczny ,ponieważ do przetargu nikt nie przystąpił. Cena 
wywoławcza wynosiła 21.000,00 zł + VAT. 
     Zorganizowany w dniu 28 września 2012 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działek oznaczonych na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka  nr 34/5 o pow.0,0141 ha i 
37/2 o pow. 0,0259 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Praszce przy ul. 



Piłsudskiego nr 29 był bezskuteczny, ponieważ do przetargu nikt nie przystąpił. Cena 
wywoławcza wynosiła 232 300,00 zł. 
       Zorganizowany w dniu 1 października 2012 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka nr 13/1 o pow. 0,3517 ha był 
bezskuteczny ponieważ do przetargu nikt nie przystąpił. Cena wywoławcza wynosiła 
9 820,00 zł . 
       W wyniku ósmego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniu 10 
października 2012 r. na sprzedaż 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, położonych w Praszce przy ul. Nałkowskiej , ustalono nabywców działek 
oznaczonych na arkuszu mapy 22 nr: 
- 342 o pow.0,0741 ha  - cena wywoławcza 35 900,00 zł – cena osiągnięta 36 350,00 zł 
- 346 o pow.0,0600 ha - cena wywoławcza  29 100,00 zł – cena osiągnięta 33 420,00 zł 
Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 
      Przetarg na pozostałe, niżej wymienione działki był bezskuteczny: 
- 341 o pow.0,0721 ha  - cena wywoławcza 35 000,00 zł 
- 351 o pow.0,1010 ha  - cena wywoławcza 49 000,00 zł 
- 353 o pow.0,0844 ha  - cena wywoławcza 40 900,00 zł 
      Sprzedano w drodze bezprzetargowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 
172/XIX/2012 z dnia 21 czerwca  2012 r. działkę oznaczoną na arkuszu mapy 3 obrębu 
Praszka nr 289/12 o pow. 0,o181 ha – aktem notarialnym Rep.Anr 7607/2012 z dnia 15 
października 2012 r. za cenę 12.400,00 zł + 23% podatku VAT, co razem stanowi kwotę 
15 252,00 zł. 
 

- 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 oraz jeden raz 
dowieźli podopiecznego Ośrodka do ich siedziby w związku z koczowaniem na klatce 
schodowej  oraz sześć razy pracownikowi ochrony środowiska  przy czynnościach 
związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 16 
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 służbowe min. do Warszawy i Opola w 
sprawach Urzędu Miasta. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia 
dotyczące podatku rolnego. 
2/ W miesiącu od  września do końca omawianego okresu strażnicy miejscy wspólnie z 
policją odbyli pięć służb w tym jedną 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 zabezpieczano 
miejsca znalezienia granatu z okresu II wojny światowej do czasu przybycia saperów. 
Wspólnie zabezpieczano też jedną uroczystość religijną. Odbyło się też spotkanie robocze 
podsumowujące współpracę Straży i Policji w III kwartale 2012 roku.  

3/ W omawianym okresie strażnicy miejscy w związku ze zgłoszeniami napływającymi do 
Burmistrza odnośnie niewłaściwego zachowania kierowców podczas przejazdu w okolicy 
PSP Nr 3 ul. Fabryczna w godzinach od 730 do 810 i 1130 do 1200 w dni nauki szkolnej 



patrolowali okolice tej szkoły. Interweniowano w stosunku do kierowców nie 
przestrzegających przepisów. Zaobserwowano, że kierowcy widząc radiowóz już zaczęli 
zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych. Uczestnicząc w działaniach związanych z 
przestrzeganiem przepisów o zakazie palenia tytoniu na przystankach PKS w omawianym 
okresie nałożono dwa mandaty karne.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 10 razy w tym 5 razy w 
stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników z 
zalęgających tam liści oraz uprzątnięcia gałęzi pozostałych po wycięciu drzew i 5  raz w 
stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Jeden raz  interweniowano w sprawach 
nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w związku z pozostawiania psów bez 
opieki na terenie osiedla. Do zakładu utylizacyjnego zgłoszono sprawę potrąconej przez 
samochód łani, która padła przy drodze. Do GOSKOM zgłoszono sprawę wycieku wody na 
ulicy Senatorskiej. Interweniowano też w SKOK Arka w związku z rozwieszaniem ogłoszeń 
na drzewach. 

5/ Przyjęto 5 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: zapuszczonej działki w 
Skotnicy, ale tu podjęte działania okazały się bezskuteczne gdyż właściciele posesji zmarli i 
nie ustalono z braku mozliwości spadkobierców. Zgłaszane sprawy dotyczyły też 
niewłaściwego parkowania pojazdów na terenach osiedlowych, uszkodzonych dróg 
dojazdowych i parkingów przy PEKAO SA i Banku Śląskiego, zanieczyszczania przyległego 
terenu w związku z prowadzonymi pracami remontowymi przy Banku Spółdzielczym oraz 
nieodpowiedniego zachowania kierowców przy PSP Nr 3 ul. Fabryczna w Praszce. 

6/ Podczas czynności służbowych pięć razy poprawiano znaki w sposób zgodny z kierunkiem 
jazdy na terenie miasta. W płatnej strefie parkowania interweniowano 10 razy w tym 3 razy 
wystawiano wezwania do wniesienia dodatkowej opłaty za brak karty postojowej. Z 
przystanków PKS zdejmowano ogłoszenia nie związane z informacjami komunikacyjnymi. 
Na targowisku miejskim podczas patroli interweniowano w stosunku do sprzedawców nie 
oznaczających swoich stoisk. 
7/ W miesiącu październiku strażnicy miejscy przez trzy dni (weekend) uczestniczyli w 
szkoleniu doskonalącym realizowanym dla funkcjonariuszy straży ze stażem powyżej 15 lat. 
Ponadto Komendant uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki i 
Komendę Wojewódzką Policji w Oleśnie. Uczestniczono też w szkoleniu zorganizowanym 
przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego realizacji programu TOB3CIT. 
 
-   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 pięć spraw indywidualnych, z których dwie sprawy została skierowane do 
zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
określenia ewentualnego sposobu leczenia. Do Sadu Rejonowego w Oleśnie skierowano trzy 
sprawy celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu.   
Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też jeden  wniosek o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprezy – wniosek jednorazowy.  
Podczas tego posiedzenia Komisji ds. RPA zostały też przyjęte założenia co do wielkości 
wydatków budżetowych na realizację programu profilaktyki w 2013 roku. Propozycje 
wydatków budżetowych zostały przekazane Skarbnikowi Gminy. 
2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu 
Konsultacyjnego  zgłosiło się pięć osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 



uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 
problem alkoholowy.  Po takich spotkaniach i rozmowach dwie osoby pobrało wnioski o 
skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Te wnioski będą 
rozpatrywane na listopadowym posiedzeniu komisji. 
3/  W dniu 18 października 2012 roku rozpoczęto jesienną realizację programu 
profilaktycznego III Elementarz czyli program siedmiu kroków oraz Elementarza 
gimnazjalnego. Program jest realizowany w klasach VI w pięciu szkołach podstawowych oraz 
czterech klasach gimnazjalnych (wszystkie klasy I). Program realizuje 9 realizatorów pod 
opieka Instruktora. Programem zostało objętych 230 uczniów z w/w klas. Zakończenie 
realizacji programu nastąpi w miesiącu grudniu. 
4/ W miesiącu październiku przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich z terenu naszej 
gminy uczestniczyli w zorganizowanej przez PARPA i Ogólnopolskie Porozumienie 
Stowarzyszeń Abstynenckich Konferencji „Inwestowanie w siebie szansą na przyszłość”, 
która odbyła się w dniach 13 – 15. 10. 2012 rok w Ryni k/Warszawy. 
5/ W dniu 18 października w Starostwie Powiatowym w Oleśnie odbyło się spotkanie 
poświęcone realizacji zadań samorządów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz współpracy w tym zakresie z Przychodnia Uzależnień oraz Starostwem 
Powiatowych w 2013 roku.  
6/ W dniu 22 października przedstawiciel Gminnej Komisji ds. RPA  i Zespołu 
Interdyscyplinarnego uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poświeconej tematowi 
uzależnień nie tylko od narkotyków. 
 
 
- Inne informacje: 
 
  W dniu 19 października odbyła się miniolimpiada dzieci niepełnosprawnych zorganizowana w 
hali sportowej przez Zespół Placówek Specjalnych w Praszce. w miniolimpiadzie udział wzięły 
dzieci z placówki w Praszce, Uszycach, Oleśnie i  Kluczborku. 


