
       Praszka, dnia 2014-10-28 

OR.I. 0057.7.2014  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 1 października 2014 r. do 28 października 2014 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  

W dniu 22.10.2014r. 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 30.09.2014 r.  

Na plan dochodów w kwocie 36.720.867,62 zł wykonanie wynosi 28.002.503,61  zł tj. 

76,3 % w stosunku do planu 

 

Rb 28S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 30.09.2014 r.  

Na plan wydatków w kwocie 37.866.580,62 zł wykonanie wynosi 24.807.979,32 zł tj. 

65,5% w stosunku do planu 

 

     Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku  

     do dnia  30.09.2014 r.  

     Wykonane dochody  to kwota   28.002.503,61 zł 

     Wykonane wydatki    to kwota            24.807.979,32 zł 

     Wykonane przychody   to kwota         2.457.483,17 zł 

     Wykonane rozchody to kwota             1.588.513,57 zł  

 

     Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności 

 Na koniec września wymagalne zaległości w podatkach i opłatach bez odsetek  

wynoszą    -  2.619.630,82 zł 

 

     Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań 

 Na koniec września gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie  

 4.676.240,84 zł    

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

1/ zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strojcu – zakończono i odebrano 

obydwa zadania. Całkowity koszt: 750.000 zł, 

2/ remont elewacji przedszkola przy ul. Mickiewicza – roboty zakończono i odebrano. Koszt 

robót wyniósł 209.000 zł 



3/ remont elewacji i instalacji c.o. w szkole podstawowej w Przedmościu – prace nieodebrane. 

Umowy przedłużono do 17 października. Nie ma podstaw do dalszego przedłużania terminu 

wykonania robót, 

4/ remont sali gimnastycznej i łazienek w szkole podstawowej nr 2  przy ul. Bocznej 

zakończono. Sala gimnastyczna oddana jest do użytku. Odbiór łazienek następuje w dniu 

dzisiejszym, 

5/ remont ul. Powstańców Śl. i Kilińskiego- zgodnie z planem roboty zostaną ukończone w 

terminie umownym- do 7.11.br. 

6/ podłoga „ sportowa” na hali Kotwica została wykonana i roboty zostały odebrane.  

   Parking  przed halą – trwają prace. W tym tygodniu powinny zostać zakończone /termin 

umowy do 31 października br./. 

- w zakresie oświaty 

1. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce 

przeprowadzona była ewaluacja częściowa sprawdzająca wymagania „Uczniowie 

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Poziom 

spełnienia wymagań określono literą „B” oznaczającą wysoki stopień wypełniania 

wymagań przez szkołę. 

2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano i na uroczystościach szkolnych wręczono 

nagrody burmistrza dla niżej wymienionych osób:  

Pani Renata Tobiś – Dyrektor PSP Nr 4 w Praszce,  

Pani Ewa Rychter – nauczyciel z PSP nr 4 

Pani Jolanta Pawlak – Dyrektor PSP Nr 3 w Praszce 

Pani Patrycja Belka – nauczyciel z PSP Nr 3 

Pani Jolanta Galant – Dyrektor PSP Przedmość 

Pani Dorota Owczarek – nauczyciel z ZPS w Praszce 

oraz nagrody dyrektora dla 31 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi na 

łączną kwotę 73.369 zł. 

3. Dnia 22 października 2014 r. wypłacono świadczenia socjalne z ZFŚS pracownikom  

       i emerytom placówek oświatowych na łączną kwotę 65.599 zł. 

4. W dniu 14 października br. zorganizowane były uroczystości związane z 25 leciem 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu 

5. W dniu 22 października 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce było 

uroczyste przekazanie przez Fundację Rosa, szafek uczniowskich, dla uczniów z klas 

I-III w ramach prowadzonej akcji „Lekki tornister”. Wartość szafek to ponad 7.000 zł 

a wkład szkoły – 10 %.  

6. Przygotowano projekt budżetu szkół, w którym przyjęto kontynuację wcześniejszych 

założeń, że wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników administracji i obsługi będzie 

w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 

budżetowych – tj. od stycznia 2014 w wysokości 1750 zł. 

7. W dniu 18 października w Strojcu odbyło się podsumowanie projektu prowadzonego 

przez Stowarzyszenie Stradzieć pod nazwą „Na wsi wesele” oraz jubileusz XXX lecia 

Świetlicy wiejskiej a w dniu 24 października 2014 w MGOKiS wręczenie nagród 

„SZTAMA 2014”.  

 



- w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

 Zgodnie z uchwałą  Nr 360/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. 

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przeznaczenie  do  sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej , na rzecz właściciela przyległej nieruchomości , aktem notarialnym 

Rep. A nr 7427/2014  z  dnia  23  października  2014 r. , została  sprzedana  niezabudowana 

działka , położona w Praszce przy ul. 3 Maja , oznaczona na arkuszu mapy 21 jako działka nr 

56/15 o pow. 0,0127 ha , za cenę 12 510,00 zł plus 23 % podatku VAT , co razem stanowi 

kwotę 15 387,30 zł. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W omawianym okresie od września do października  strażnicy miejscy jeden razy udzielali 

asysty pracownikom OPS w związku z wykonywaniem czynności służbowych u 

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

razy pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew 

przeznaczonych do wycięcia. Dwa razy udzielono też asysty zarządcy targowiska, która miała 

kłopoty z wyegzekwowaniem opłat od obywateli Rumunii.  Ponadto wykonano 12 konwojów 

wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. Wykonano dwa wyjazdy do Olesna – 

sprawy w Sadzie Rejonowym.  Ponadto wykonano trzy inne wyjazdy w sprawach Urzędu 

Miasta min. dostarczenie korespondencji Radnym oraz rozwóz informacji i ogłoszeń na temat 

wyborów samorządowych. Przez cztery dni rozwożono po terenie gminy upomnienia 

związane z brakiem wpłat na podatek od gruntów.  

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  cztery służby, 

wszystkie odbyto w godzinach dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie 

targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu 

działalności handlowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów w 

zakresie handlu grzybami. Wspólnie zabezpieczano też czynności związane z zabraniem 

zwłok osoby samotnej, która zmarła z przyczyn naturalnych. Po zabezpieczeniu i zamknięciu 

domu klucze przekazano do Komisariatu Policji. Na wniosek Komisariatu Policji 

interweniowano też w sprawie dużych psów, które chodziły po mieście. Po ustaleniu 

właściciela, został on zawiadomiony i zabrał psy. 

Do Komisariatu Policji w Praszce przekazano jedną sprawę, której sposób załatwienia 

przekraczał kompetencje Straży Miejskiej, oraz jeden raz wspólnie w związku ze zgłoszeniem 

podjęto działania związane z ratowaniem zdrowia osoby zagrożonej. 

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

8 razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika 

z zalęgających zanieczyszczeń, wyrastających traw, usunięcia zalegających liści oraz  

usunięcia potłuczonego na chodniku szkła, interweniowano też w sprawie zalania drogi 

olejem z uszkodzonej instalacji w ciągniku. W podobnych sprawach interweniowano 5 razy w 

stosunku do instytucji. Interweniowano też w ZDKiA w sprawie wypadającej pokrywy  

studzienki oraz uszkodzonych oraz mało czytelnych znaków drogowych. 

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

sprawach: samochodów parkujących przy ławkach na terenach osiedlowych, parkujących 

pojazdów w bramach wjazdowych oraz przy wjazdach do posesji, zaklejania ogłoszeń 

wystawionych na widok publiczny przez organizatorów imprezy oraz ustawiania pojemników 

na odzież używaną na prywatnym terenie bez zgody właściciela. Była też skarga na 

nieprzestrzeganie przepisów o trzymaniu zwierząt – drobiu. Wszystkie skargi i interwencje 

były na bieżąco załatwiane. Gdy zachodziła konieczność z przeprowadzanych czynności 

sporządzano odrębne notatki służbowe.  



5/ W miesiącu październiku w jednej szkole na terenie Praszki odbyto spotkania z 

najmłodszymi dziećmi celem zapoznania ich z zasadami poruszania się po drogach ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na przejścia dla pieszych.   

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

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

osób oraz powodowały zgorszenie w miejscu publicznym. Przeprowadzono dwie kontrole 

punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przypominając jednocześnie o 

przepisach obowiązujących w tym zakresie. Interweniowano też dwa razy w stosunku do 

obywateli Rumunii, którzy na terenie miasta usiłowali prowadzić działalność handlową. Przez 

cały opisywany okres strażnicy miejscy w godzinach rannych patrolowali okolice przejść dla 

pieszych przy ul. Warszawskiej, Fabrycznej i Piłsudskiego ze zwróceniem uwagi na dzieci 

idące do szkoły. Podobne czynności w miarę możliwości wykonywano też w godzinach 

południowych. Interweniowano też w stosunku do właściciela psa, który został potrącony na 

ulicy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o trzymaniu zwierząt.  

7/ W miesiącu październiku jeden raz udzielono pomocy prawnej innej straży miejskiej 

poprzez przesłuchania świadka w sprawie popełnionego wykroczenia. Jeden raz w miesiącu 

październiku strażnicy miejscy jako świadkowie uczestniczył w posiedzeniu Sądu 

Rejonowego. Udzielono też pomocy firmie Neapco, która planuje wprowadzić nowe 

oznaczenie przy zakładzie poprzez ustawienie znaków „Strefa ruchu” celem wyeliminowanie 

nieprawidłowości przy parkowaniu pojazdów. 

8/ W miesiącu październiku strażnicy i komendant uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 

obrony cywilnej i rozpoznawania osób bezdomnych 

 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyły się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono trzy sprawy indywidualne, z których jedna sprawa została umorzona w związku 

ze zgonem osoby przeciwko, której prowadzone było postępowanie. Jedno postępowanie 

zostało zawieszone w związku z dobrowolnym podjęciem leczenia przez zainteresowanego w 

sprawie. Jeden skierowany do komisji wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu został oddalony w związku z dwukrotnym nie zgłoszeniem się na 

komisję zainteresowanych w sprawie. 

Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też jeden  wniosek o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych; były to  wniosek jednorazowy związany z organizacją 

imprezy. 

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

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

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

problem alkoholowy.  Telefonicznie uzgodniono termin przyjęcia przez  psychologa w 

Przychodni Terapii Uzależnienia w Oleśnie. W taki sposób załatwiono dwie sprawy. W 

jednym przypadku zainteresowana pobrała wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Wniosek będzie rozpatrywany na listopadowym posiedzeniu 

komisji. W jednym przypadku sprawa dotyczyła osoby nie z naszego terenu ale aktualnie 

przebywającej w Praszce. Ponieważ nie ma teraz rejonizacji jeśli chodzi o leczenia 

skierowano zainteresowanego do Przychodni w Oleśnie. W dwu przypadkach sprawa 

dotyczyła już prowadzonych spraw. Zainteresowanych poinformowano, że w jednym 

przypadku sprawa jest w Sadzie a w drugim u biegłych sądowych. 



3/ Został opracowany harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki na 2015 rok. Szczegółowy harmonogram w rozbiciu na paragrafy oraz z 

podziałem na realizację profilaktyki alkoholowej i narkotykowej został przekazany 

Skarbnikowi Gminy z wnioskiem o ujecie w Budżecie na 2015 rok. 

4/ Został opracowany projekt Miejsko – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Praszce 

na 2015 rok. Ten projekt program został państwu Radnym przekazany celem zapoznania się 

podjęcia uchwały w tej sprawie.  

5/ Od dnia 13 października 2014 roku rozpoczęła się jesiennej edycji programu 

profilaktycznego III elementarz czyli program siedmiu kroków oraz elementarza 

gimnazjalnego. Program realizuje 8 realizatorów w 9 klasach. Jeden realizator prowadzi 

jednocześnie dwie realizacje – jedna w Gimnazjum i jedna w PSP Nr 3 w Praszce. W 

programie uczestniczy 192 uczniów z tego PSP Kowale – 15, PSP Strojec – 14, PSP 2 – 18, 

PSP 3 – 23 i PSP 4 – 20. Z Publicznego Gimnazjum uczestniczą klasy 1, A – 24, B – 26, C – 

26 i D – 26. Program nie jest realizowany w PSP w Przedmościu – zbyt małe dzieci oraz w 

Szkole Podstawowej w Wierzbiu. 

6/ W dniu 17 października 2014 roku członkowie stowarzyszeń abstynenckich i nie tylko oraz 

Pełnomocnik Burmistrza uczestniczyli w szkoleniu związanym z opracowaniem programu 

wychodzenia z bezdomności na terenie gminy Praszka.  

 

Inne informacje: 

 


