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       Praszka, dnia 2014-08-19 

OR.I. 0057.5.2014  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 18 czerwca 2014 r. do 19 sierpnia 2014 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  

   Zarządzeniem Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 

celowej  z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem 

na: wspieranie rodzin wielodzietnych 2.014,60 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania 

44.560 zł; dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny 27.039 zł; wypłatę 

zasiłków okresowych 27.000 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych 31.000 zł.     

Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne: 

 

Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.07.2014 r.  

Na plan dochodów w kwocie 36.086.159,50 zł wykonanie wynosi 21.624.402,62 zł  

tj. 59,9 % w stosunku do planu. 

Rb 28S –  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.07.2014 r.  

Na plan wydatków w kwocie 38.005.264,50 zł wykonanie wynosi 19.498.256,70 zł  

tj. 51,3 % w stosunku do planu. 

 

-   w zakresie oświaty: 

1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki z dnia 11 lipca 2014 r. oraz z dnia 16 lipca 2014 r.  

powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

W wyniku egzaminów odbytych 21 lipca czworo nauczycieli zdało egzamin na 

nauczyciela mianowanego.   

2. W sierpniu w Kuratorium Oświaty w Opolu odbyły się postępowania kwalifikacyjne  

dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela 

dyplomowanego – czworo naszych nauczycieli uzyskało akceptację Komisji 

Kwalifikacyjnej. 

3. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na Dowóz dzieci do szkół w Gminie Praszka 

dnia 14 lipca zawarto umowę z PKS w Lublińcu. 

4. W wyniku rozstrzygniętych przetargów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w 

Praszce do końca sierpnia ma być ukończony remont sali gimnastycznej, a do  końca 

października remont toalet. 

5. Dyrektorzy  przygotowują placówki do rozpoczęcia roku szkolnego. W placówkach 

przeprowadzono następujące remonty: 
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a) W Publicznym Gimnazjum wybrukowany został plac szkolny za łączną kwotę 

58.000,00 zł, położona została wykładzina na korytarzu szkolnym na parterze za 

19.000,00 zł, wyremontowany został magazyn na sprzęt sportowy, 

b) W Publicznym Przedszkolu nr 2 wykonano roboty izolacyjne budynku 

przedszkola, zrobiono odprowadzenie deszczówki, wycyklinowano parkiet, 

pomalowano sale przedszkolne, gabinet dyrektora i intendentki, wybrukowano 

plac przedszkolny, 

c) W oddziale przedszkolnym w Ganie wymieniono 3 okna za kwotę 5.160,00 zł 

d) W Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach zakupiono 5 okien do 

zamontowania w sali lekcyjnej, zapleczu kuchennym i korytarzu za kwotę 

3.542,57 zł 

e)   W związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej w Zespole Placówek 

Specjalnych w Praszce wykonano remont na kwotę 1.800,00 zł, 

f) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu odbył się remont w świetlicy: 

wymieniono  4 okna, założono wykładzinę podłogową i pomalowano ściany, 

łączny koszt remontu 9.400,00 zł. 
 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

-  w minionym okresie przeprowadzono następujące przetargi: 

 

1/ zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Strojcu /2 razy/, 

2/ remonty nawierzchni drogowych asfaltem/wykonano/, 

3/ remont łazienek w PSP Nr 2 ul. Boczna, 

4/ remont elewacji Przedszkola Nr 2 / w wykonaniu/, 

5/ remont elewacji PSP Przedmość /przetarg rozstrzygnięty/, 

6/ remont c.o. i kotłowni PSP Przedmość / na 28.08.2014r./, 

7/ remont dróg w programie schetynówka / realizowany/, 

8/ parking przed halą sportową / rozstrzygnięty – LARIX/, 

9/ podłoga w hali sportowej /rozstrzygnięty/, 

10/ uzbrojenie terenu ul. Powstańców Śl./ rozstrzygnięty/. 

 

- wykonano i zapłacono za roboty brukarskie ulic Niemcewicza i Staszica, 

- wyremontowano również częściowo deptaki na ul. Kościuszki i Kosmonautów, 

- wyremontowano drogi tłuczniowe w miejscowościach: Wygiełdów, Brzeziny i Sołtrysy. 

 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

  Zgodnie z uchwałą Nr 335/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z 

przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł - Aleksandrów i na posze- 

rzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka , aktem notarialnym Rep. 

A nr 5406/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. zostały nabyte od osób fizycznych działki oznaczone 

na arkuszu mapy 1 obrębu Kozieł nr : 

- 258/1 o pow. 0,0090 ha za cenę 1 426,00 zł , 

- 90/3 o pow. 0,0077 ha za cenę 1 220,00 zł , 

- 276/1 o pow. 0,0068 ha i 280/1 o pow. 0,0053 ha za cenę 1 918,00 zł , 

- 284/1 o pow. 0,0017 ha , 285/1 o pow. 0,0008 ha , 286/1 o pow. 0,0015 ha i 287/1 o pow. 

0,0025 ha za cenę 1 030,00 zł , 

- 288/1 o pow. 0,0040 ha i 289/1 o pow. 0,0067 ha za cenę 1 696,00 zł  
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oraz aktem notarialnym Rep.A nr 5728/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. została nabyta działka 

oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu Kozieł nr 282/1 o pow. 0,0126 ha za cenę 1 903,00 zł . 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 228/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z prze- 

znaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł - Aleksandrów, aktem notarial- 

nym Rep.A nr 5882/2014  z  dnia  13  sierpnia  2014 r. została  nabyta  działka  oznaczona na 

arkuszu mapy 1 obrębu Kozieł nr 260/1 o pow. 0,0045 ha za cenę 710,00 zł.   

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W omawianym okresie – czerwiec do sierpień  strażnicy miejscy trzy razy udzielali asysty 

pracownikom OPS w związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, 

trzy razy  pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną, trzy  razy 

pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew 

przeznaczonych do wycięcia oraz jeden raz pracownikom Firmy GOSKOM w związku z 

czynnościami kontrolnymi w administrowanych  budynkach mieszkalnych.  Ponadto 

wykonano 16 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz  jeden  konwój  

do Olesna – dostarczenie dokumentów do Urzędu Skarbowego.  Wykonano też jeden wyjazd 

służbowy do Opola i jeden do Kluczborka w sprawach Urzędu Miasta. Przed zakończeniem 

roku szkolnego rozwożono do szkół list Burmistrza związany z tą uroczystością. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli osiem służb, w tym 

dwie w godzinach popołudniowych i nocnych natomiast  wszystkie pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Wspólnie 

zabezpieczano też jedną uroczystości kulturalno - rozrywkową. Podczas wspólnych patroli 

zwracano też uwagę na grupy pątników udających się do Częstochowy. Na komisariat Policji 

została też zgłoszona sprawa jednego mieszkańca Praski z ulicy Kościelnej, który nie otwiera 

drzwi do mieszkania mimo tego, że się umówił z opiekunem na określona godzinę, nie 

odbiera też telefonu. Zawiadomiono Straż Pożarną, która weszła przez okno do mieszkania. 

Mężczyzna spał. Jednak ze względu na panujący w mieszkaniu bałagan – a jest to starsza 

osoba samotna powiadomiono OPS w Praszce. W podobnej sprawie interweniowano też na 

ulicy Warszawskiej, gdzie przy posesji stoi kosz na odpady a sąsiedzi od kilku dni nie 

widzieli właścicielki. Na miejscu okazało się, że posesja jest pozamykana co świadczy o tym, 

że właścicielka wyjechała. W związku z otrzymanym zgłoszeniem o nietrzeźwym mężczyźnie 

leżącym w okolicy stacji paliw „ORLE” wezwano do niego karetkę pogotowia gdyż był w 

stanie upojenia alkoholowego i nie było z nim kontaktu słownego. Wspólnie zabezpieczano 

uroczystości religijne Bożego Ciała na terenie Praszki i uroczystości religijne związane z 

odpustem kalwaryjskim w Parafii Św. Rodziny w Praszce, zabezpieczano też Biesiadę 

Świętojańską oraz uroczystości związane z Dożynkami Gminnymi we wsi Wygiełdów. W 

lipcu odbyło się spotkanie Policja – Straż, którego głównym tematem było podsumowanie 

współpracy za II kwartał 2014 roku. W miesiącu lipcu wspólnie z Inspekcją Celną z Opola 

przeprowadzono działania  związane ze sprawdzaniem miejsc, w których ulokowane są 

automaty do gry a z inspekcja weterynaryjną sprawdzono targowisko miejskie pod katem 

przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt. 

Do Komisariatu Policji w Praszce przekazano dwie sprawy, których sposób załatwienia 

przekraczał kompetencje Straży Miejskiej. 

  3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 15 razy w tym 6 razy 

w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika z 
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zalęgających zanieczyszczeń, wyrastających traw oraz usunięcia odrostów i gałęzi, które 

utrudniają przejście i zasłaniają widoczność. W podobnych sprawach interweniowano 9 razy 

w stosunku do instytucji. Interweniowano też w ZDKiA w sprawie wykoszenia poboczy przy 

drodze krajowej 45, zarwanego chodnika przy ul. Słowackiego oraz uszkodzonego znaku przy 

ulicy Wodnej,  w firmie GOSKOM, którą zobowiązano do uzupełnienia tłucznia w 

powstałym po prowadzonych pracach wykopie oraz uporządkowania terenu po prowadzonych 

pracach naprawczych. Interweniowano też na targowisku miejskim w związku z zaleceniem 

od Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie handlu drobiem. Sprzedawcy, którzy prowadzili taki 

handel zostali usunięci z targowiska i teraz taka sprzedaż prowadzą na prywatnym terenie. 

Interweniowano też w sprawie prawidłowego oznakowania wiat przystankowych w związku 

ze skargami kierowców autobusów i busów, którzy skarżyli się na kierowców, którzy parkują 

pojazdy w obrębie wyznaczonych miejsc przystankowych. 

4/ W omawianym okresie przyjęto piętnastu interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: zanieczyszczeń w wyniku prowadzonych prac na ulicy Powstańców Śląskich, 

gromadzenia się młodzieży przy starej ubojni, wałęsających się bez opieki psów, wywieszania 

w oknie przedmiotów powodujących zagrożenie dla przechodniów, zajmujących miejsca 

postojowe pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, trzymania na posesji 

dużej ilości gołębi, które zanieczyszczają  posesję sąsiada, pozostawianie w upału na 

pastwisku konia, os, które zagnieździły się na posesji, braku rozkładów jazdy na przystankach 

PKS, utrudniania wjazdu na posesje, bociana, który przybłąkał się na posesję, 

zachwaszczonego terenu przy dawnej gorzelni w Strojcu, zachwaszczonej działki gminnej w 

Brzezinach – dawna szkoła i zachwaszczonych działek przy ulicy Kolorowej w Praszce, 

tamowania i utrudniania ruchu przez sąsiada, który parkuje pojazd bezpośrednio przy bramie, 

powodowanie dużego zadymienia poprzez wypalanie odpadów w piecu  oraz wyrzucania 

śmieci do przydrożnych rowów. Wszystkie zgłoszone skargi były na bieżąco obsługiwane, w 

przypadku braku mozliwości załatwienia skargi powiadamiano o tym właściwe służby.  

5/ W związku z pojawieniem się na terenie Praszki obcych osób o podejrzanym wygładzie 

legitymowano te osoby celem ustalenia ich tożsamości. W miesiącu lipcu strażnicy 

uczestniczyli w rozprawie sądowej przeciwko sprawcy wykroczenia a Komendant w 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 3 raz w  stosunku do 

osoby nietrzeźwej, która swoim zachowanie powodowały zagrożenie dla siebie lub innych 

osób oraz powodowały zgorszenie w miejscu publicznym. Przeprowadzono dziewięć kontroli 

punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przypominając jednocześnie o 

przepisach obowiązujących w tym zakresie w jednym przypadku udzielono pouczenia. 

Interweniowano też sześć razy w stosunku do osób, które na przystanku PKS nie 

przestrzegała przepisów o zakazie palenia. W płatnej strefie parkowania interweniowano 23 

razy zobowiązując kierowców do zakupu kart postojowych. 

7/  W związku  wakacjami oraz przed ich rozpoczęciem odbyto osiem spotkania z dziećmi w 

szkołach i przedszkolach oraz odpoczywającymi na półkoloniach i uczestniczącymi w 

zajęciach świetlicowych informując zebranych o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 

podczas wakacji. W trakcie spotkania młodsze dzieci otrzymywały kolorowani a starsze 

poradniki z informacjami jak należy się zachowywać w kontaktach z obcymi oraz nad wodą. 

Książeczki nosiły tytuł „Z nami bezpieczniej”. 

W związku z okresem pielgrzymkowym zwracano uwagę na grupy pątników przechodzących 

lub przejeżdżających przez Praszkę. Gdy zachodziła konieczność udzielano im pomocy.  

8/ W miesiącu czerwcu straż miejska była kontrolowana przez Opolski Oddział Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod względem przestrzegania przepisów wynikających z 

otrzymanego pozwolenia radiowego. Kontrolerzy nie odnotowali uwag co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w protokole pokontrolnym. 
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9/ W miesiącu sierpniu przez okres jednego tygodnia był unieruchomiony samochód 

służbowy straży miejskiej w związku z koniecznością dokonania wymiany wtryskiwaczy i 

cewek zapłonowych, które uległy zużyciu podczas eksploatacji pojazdu. 

 

 

-   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 sześć spraw indywidualnych, z których jedna sprawa została skierowane do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania 

odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, trzy sprawy została skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. 

Dwie sprawy zostały zawieszone w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu 

odwykowemu, z tym, że w jednym przypadku takie leczenie zostało już podjęte.  

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też piętnaście  wniosków o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych; były to zezwolenie jednorazowe, wznowienie zezwoleń, 

których ważność upływała z końcem danego miesiąca oraz jeden wniosek dla nowego 

podmiotu. 

Odbyło się też jedno nieplanowane posiedzenie komisji podczas, którego zaopiniowano dwa 

wnioski o wydania zezwolenia jednorazowego w związku z organizacją imprezy plenerowej.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 19 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 

problem alkoholowy.  Były też dwie osoby, które podczas prowadzonego postępowania 

podjęły dobrowolne leczenie odwykowe i jako potwierdzenie tej decyzji dostarczyły 

zaświadczenia z Przychodni Uzależnienia w Oleśnie. Dwie osoba pytała co dzieje się ze 

sprawą jej męża, który z domu robi melinę, poinformowano, że sprawy są w sadzie i jest już 

po badaniu przez biegłych czyli w każdej chwili można się spodziewać informacji o 

posiedzeniu Sądu. Jedna osoba dopytywała się o męża, który już posiada postanowienie Sądu 

o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ale tego obowiązku nie wypełnia. 

Poinformowano, że mąż w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu ma 

wyznaczonego na okres dwu lat kuratora i to z nim należy teraz rozmawia, wymienioną osobę 

skontaktowano z Kierownikiem Zespołu Kuratorów w Oleśnie. Zgłaszające się osoby chciały 

też uzyskać informacje o toku procedury postępowania administracyjnego w przypadku 

złożenia wniosku o skierowanie na badania. Tu wyjaśniano, że taka procedura trwa zazwyczaj 

około dwóch miesięcy ale bywają przypadki, że i dłużej ale na to komisja nie ma wpływu. 

Była też jedna osoba z poza naszej gminy, której mąż ma nakaz leczenia ale wyprowadził się 

z domu do innego województwa gdzie podobno pracuje. Poinformowano aby skontaktowała 

się z jego kuratorem i jemu przedstawiła sprawę,  podano też numer telefonu do Zespołu 

Kuratorów. 

W miesiącu lipcu w związku z pozyskaniem przez komisję informacji o występowaniu w 

rodzinie przemocy domowej Komisja do tej sprawy założyła „Niebieską Kartę” i przekazała 

ją do zespołu interdyscyplinarnego. 

3/ W szkołach i placówkach na terenie naszej gminy trwa społeczna kampania „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. Imprezy towarzyszące kampanii odbyły się już w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Strojcu, PSP Nr 2, 3 i 4 w Praszce, Publicznym Gimnazjum oraz Świetlicy 

Terapeutycznej w Praszce. Informacje na temat przebiegu kampanii w Praszce można 

zobaczyć na ogólnopolskiej stronie kampanii ZTU. Z terenu naszej gminy zostały do 

Poznania wysłane prace konkursowe, których termin nadsyłania upływał w dniu 30 czerwca. 
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Natomiast prace konkursowe dla grup, których termin nadsyłania upływa w listopadzie 

zostaną wysłane w późniejszym terminie. W ramach prowadzonych szkoleń związanych z 

kampanią do uczestnictwa w szkoleniu zgłosiła się Pedagog szkolny z PSP Nr 3 w Praszce 

Beata Korc, która będzie uczestniczyć w rocznych warsztatach „Psychologiczne aspekty 

wspieranie rozwoju uczniów”. Koszty tego warsztatu zostały pokryte z funduszu profilaktyki. 

4/ W dniach 9-10 lipca 2014 roku dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej uczestniczyły w 

dwudniowej wycieczce do Westernowego miasteczka Tvinpiks w Żorach. Gdzie miały 

możliwość zapoznania się z historią życia w dawnej Ameryce oraz uczestniczyły w 

warsztatach twórczych związanych z ta epoką. Część uczestników zajęć świetlicowych 

skorzystała z możliwości wyjazdu na obóz organizowany przez ZHP w Załęczu. Ponadto 

dzieci uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Świetlicę Wiejską w Strojcu 

otrzymały z funduszu profilaktyki dofinansowanie do organizowanych podczas zajęć 

wyjazdów min. na Piknik Floryda w Brzegu. 

5/ W dniach 26 – 27 lipca 2014 roku grupa ponad 40 przedstawicieli naszej gminy ze 

stowarzyszeń abstynenckich „Nasza Szansa” oraz „NEPSIS” uczestniczyła w Ogólnopolskich 

Dniach Trzeźwości, które odbyły się w Licheniu. Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w 

warsztatach terapeutycznych oraz rozwoju osobistego i dniach skupienia. 

 

Inne informacje: 

- w okresie między sesjami zorganizowano w gminie wiele imprez kulturalno-rekreacyjnych, 

w tym dnia 29 czerwca turniej-Spartakiada letnia wsi- organizatorem było sołectwo 

Lachowskie / dziękuję Panu sołtysowi  za bardzo dobre przygotowanie organizacyjne 

imprezy/ oraz w dniu 16 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Wygiełdowie. Również 

dziękuję Panu Sołtys za zorganizowanie na wysokim poziomie uroczystości dożynkowych. 

Konkurs koron wygrało sołectwo Lachowskie. 

- w związku z planowanym odejściem na emeryturę Pani Dyrektor Muzeum w Praszce, 

Burmistrz Praszki ogłasza konkurs na to stanowisko/ Zarządzenie Burmistrza z dnia 

18.08.2014r./. Oferty przyjmowane będą do 30 września br. 

- informacja MGOKiS - w załączeniu. 


