
OR.I. 0057.9.2013        Praszka, dnia 2013-12-11 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

    Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  21 listopada 2013 r. do 11 grudnia 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  

     

    Bieżąca działalność.  

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. 8 listopada wypłacono 3 dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych zgodnie z 

wydanymi decyzjami na łączną kwotę – 21.842,00 zł 

2. 27 listopada odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny 

Ziółkowskiej nauczycielki Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce 

3. 28 listopada wypłacono stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Praszka w kwocie 15.867,69 zł 

4. 6 grudnia wypłacono 3 dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych zgodnie z 

wydanymi decyzjami na łączną kwotę – 18.631,19 zł 

5. 6 grudnia odbyła się narada dyrektorów 

6. W okresie od  25 XI do 9.XII. odbyła się kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

obejmująca Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

 

1. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana. Roboty ziemne 

są praktycznie na ukończeniu, pozostaje odbudowa nawierzchni drogowych, dokończenie 

przepompowni ścieków oraz podłączenie mieszkańców do sieci. Zakończono również 

budowę kanalizacji deszczowej w Ganie – zadania powierzonego przez Powiat Oleski. Z 

uwagi na niekorzystne warunki gruntowe i zmiany projektowe Zarząd województwa 

zezwolił na przedłużenie terminu umowy do kwietnia 2014 r. 

2. Zakończono przebudowę ulicy Mickiewicza wraz z łącznikiem z ul. 3-go Maja w Praszce. 

3. Zakończono remont ul. Senatorskiej w Praszce. 

4. Na ukończeniu są prace przy budowie kotłowni gazowej w budynku hotelu przy ZKS 

MOTOR oraz przebudowie instalacji gazowej w Hali Sportowej. Planowany termin 

zakończenia to 18.12.2013 r. 

5. Wystąpiono do Marszałka Województwa o refundację poniesionych kosztów w 

wysokości ponad 18 tys. zł w związku z remontem pomieszczeń strażnicy OSP i 

adaptację na Centrum Integracji w Skotnicy. 

 

 



 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

    W wyniku jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniu  7 listopada 

2013 r. na sprzedaż działki  przeznaczonej  pod zabudowę mieszkaniową jedno- rodzinną ,  

położonej  w  Praszce  przy  ul.  Z. Nałkowskiej , ustalono nabywcę  działki / ostatniej przy ul. 

Nałkowskiej  / , oznaczonej na arkuszu mapy 22 nr 351 o pow. 0,1010 ha. 

Umowa  sprzedaży  powyższej  działki  została  zawarta  aktem  notarialnym  Rep.A  nr 

10 322/2013  w  dniu 29 listopada 2013 r. Cena sprzedaży działki  - 54 610,00 zł  plus  23 % 

podatku VAT , co razem stanowi kwotę 67 170,30 zł. Cena wywoławcza wynosiła 49 000,00 zł.    

 

Zgodnie z uchwałą Nr 293/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez  Gminę  Praszka  nieruchomości gruntowej z 

przeznaczeniem pod boisko sportowe , została  nabyta  działka oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu 

Prosna nr  225/2  o  powierzchni 0,5448 ha  za cenę 8 200,00 zł – aktem notarialnym Rep.A nr 

10 314/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 259/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  29  maja  2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy ulicy 

Powstańców Śląskich , Gmina Praszka na podstawie prawomocnej decyzji Starosty  Oleskiego  nr  

GKM – II.6825.4.2013  z dnia 9 września  2013 r. nabyła  prawo własności nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Praszka , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków na arkuszu mapy 1 jako działki nr : 340 o 

pow. 0,0160 ha , 335/4 o pow. 0,0090 ha  i  337/4  o pow. 0,0770 ha. Opłata z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została ustalona w w/w decyzji w wysokości 

5 231,00 zł . 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

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

związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, raz  pracownikowi 

ewidencji ludności w związku z wizją lokalną oraz sześć  razy pracownikowi ochrony 

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Ponadto wykonano 12 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz trzy  

konwoje poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji do 

instytucji powiatowych. Wykonano też dwa inne wyjazdy dla potrzeb urzędu miejskiego.  

2/ W na przełomie miesięcy listopada i grudnia strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli cztery 

służby, które odbyto 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 patrolu w związku z zaleceniami 

zwracano uwagę na towary z zastrzeżonymi znakami towarowymi. W związku z informacją 

otrzymana od Dyżurnego Komisariatu Policji o łabędziach, które chodziły po polach w okolicach 

Kowali ustalono osobę, która posiada łabędzie i po przekazanej informacji łabędzie zostały 

zabrane na posesję. W związku z silnymi wiatrami patrolowano teren gminy ze zwróceniem 

uwagi na przejezdność dróg. Cztery razy interweniowano w PSP z wnioskiem o odblokowanie 

dróg. 



  3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 8 razy w tym 3 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika i terenu 

przyległego z zanieczyszczeń – oraz usunięcia oblodzenia z chodników. W podobnych sprawach 

interweniowano pięć razy w stosunku do instytucji. Interweniowano u Dyrektora ZSP w Praszce, 

którego zobowiązano do uporządkowania terenu przy ul. Sportowej, na którym nauczyciele i 

uczniowie parkują pojazdy.   

4/ W omawianym okresie przyjęto 9 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

sporu sąsiedzkiego, zajmowania miejsc dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego 

nieuprawnione, nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, wprowadzania do obrotu 

handlowego towarów innych niż sugerowano, zabrudzenia i nie oczyszczenia drogi w wyniku 

prowadzonych prac budowlanych, nieporządków panujących na posesji gdzie prowadzone są 

prace budowlane a wiejące wiatry rozrzucają śmieci po całej okolicy, padłych zwierząt oraz 

bezpańskich psów przebywających na osiedlu oraz połamanych drzewach tarasujących drogi. W 

skrajnie rażących dwu skargach sprawy zostały skierowane do Sadu a w dwu przypadkach 

nałożono mandaty karne. 

5/ Podczas czynności służbowych przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia 

dotyczące podatku rolnego oraz prowadzono rozmowy z właścicielami posesji, którzy nie wnieśli 

opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z działań dotyczących opłat za odpady została 

sporządzona stosowna notatka urzędowa. W trakcie czynności służbowych do właścicieli posesji, 

z którymi były kłopoty podczas poprzedniej zimy dostarczono za pokwitowaniem pisma 

przypominające obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości zakresie utrzymania 

chodników w okresie zimowym. W związku ze stwierdzeniem uszkodzonych znaków o tym 

fakcie powiadomiono ZDP i Urząd Miasta (referat infrastruktury).  

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 2 raz w  stosunku do osoby 

nietrzeźwej, (w jednym przypadku odwieziono do miejsca zamieszkania a w jednym wezwano 

lekarza) i 2 razy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o zachowaniu w miejscu publicznym 

w tym palenie papierosów na przystanku PKS oraz jeden raz w związku z nieodpowiednim 

zachowaniem w miejscu publicznym (czyn nieobyczajny).  

7/ W omawianym okresie jeden raz udzielono pomocy prawnej innej straży poprzez dostarczenie 

korespondencji osobie, która nie odbierała poczty.  

8/ W płatnej strefie parkowania interweniowano 4 razy zobowiązując właścicieli parkujących 

pojazdów do zakupu kart postojowych.  

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie nie było planowanych posiedzeń komisji najbliższe jest zaplanowane 

na dzień 12 grudnia 2013 roku.  

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 jedna osoba pobrała wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – ten wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu w dniu 12 grudnia. 

Jedna osoba zainteresowana była tokiem sprawy męża. Została poinformowana, że Sąd jeszcze 

nie wyznaczył wokandy. Zgłosiła się też osoba uzależniona, która prosiła o pomoc. Takiej 

pomocy udzielono i ustalono następny dzień jako dzień zgłoszenia się do Przychodni Uzależnień. 

Była też sprawa próby usprawiedliwiana nieobecności męża na posiedzeniu komisji. Ale w tym 



wypadku wniosek już został skierowany do Sądu gdyż mąż tej osoby nie tylko nie zgłaszał się na 

posiedzenia komisji ale też na wyznaczone przez biegłego terminy badań. Jedna sprawa 

dotyczyła tylko porady i uzyskania informacji jak przebiega postępowanie przed komisją RPA. 

3/ W dniu 25 listopada w Sali Odczytowej Muzeum w Praszce podsumowano konkurs i otwarto 

wystawę prac „Moje drzewo genealogiczne”, którego wspólnym organizatorem byli: Gminna 

Komisja ds. RPA, MGOKiS, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Na to podsumowanie przybyli 

laureaci wraz z rodzicami, rodzeństwem oraz dziadkami, przedstawiciele władz miasta, 

organizatorzy konkursy oraz Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, które wzięły udział w konkursie. 

Łącznie to około 80 osób. Uroczystość uświetnił występ chóru z Publicznego Gimnazjum oraz 

recytacje w wykonaniu członków Stowarzyszenia „Nasza Szansa”.  

4/ W dniu 23 listopada Stowarzyszenie „NEPSIS” oraz członkowie Klubu Abstynenta 

zorganizowali spotkanie rocznicowe z okazji XIV rocznicy powstania klubu. W uroczystości 

uczestniczyli przedstawiciele klubów abstynenckich z ponad 20 miejscowości z województw: 

opolskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Ze względu na dużą liczbę osób na ten cel 

wynajęto salę w strażnicy OSP w Praszce. 

5/ W dniach 28-29 listopada 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „NEPSIS” i „Nasza 

Szansa” oraz Gminnej komisji ds. RPA uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Urząd 

Marszałkowski oraz OCWIP w sprawie realizacji i prowadzenia programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży.  

6/ Do Gminnej Komisji ds. RPA wpłynęła bezzasadna skarga rodzica jednego z podopiecznych 

na temat pracy świetlicy. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliło Stowarzyszenie „NEPSIS”, które 

prowadzi Świetlicę.  

7/ W dniu 9 – 10 grudnia Pełnomocnik ds. PiRPA uczestniczy w spotkaniu zorganizowanym 

przez Urząd Marszałkowski województwa opolskiego na temat działań profilaktycznych oraz 

przeciwdziałania przemocy prowadzonych przez gminy.  

 

Inne informacje: 

 


