
       Praszka, dnia 2014-09-29 

OR.I. 0057.6.2014  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 21 sierpnia 2014 r. do 29 września 2014 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :  

   Zarządzeniem  burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem 

zmniejszenia dotacji celowej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pomocy 

społecznej o kwotę 12.590 zł oraz zwiększenia na zakup wyprawki szkolnej o kwotę 30.900 

zł. 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.08.2014r.: 

 

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

od początku roku do dnia 31.08.2014 r.  

Na plan dochodów w kwocie 36.142.647,62 zł wykonanie wynosi  23.473.163,60 zł 

 tj. 65,0 % w stosunku do planu. 

 

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

od początku roku do dnia 31.08.2014 r.  

Na plan wydatków w kwocie 38.051.502,62 zł wykonanie wynosi 22.130.036,93 zł  

tj. 58,2 % w stosunku do planu. 

 

-   w zakresie oświaty: 

    Informację przedstawi  w punkcie 10 porządku obrad Pani Danuta Janikowska - Zastępca 

Burmistrza. 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

W minionym okresie prowadzone były następujące roboty budowlane zgodnie z wcześniej 

rozstrzygniętymi przetargami i podpisanymi umowami: 

1/ zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strojcu 

 wyposażenie placu - zakończono roboty montażu elementów 

 roboty brukarskie zakończono, roboty ziemne uzupełnienie humusu i nasadzenie 

drzew – trwają /zakończenie 30.09. - możliwość przedłużenia do 15 października/, 

2/ remont elewacji przedszkola nr 2-zakończono – zlecono roboty dodatkowe remontu muru 

tarasu, 



3/ remont elewacji i instalacji c/.o. w szkole podstawowej w Przedmościu do 3 .10.2014r. 

4/ remont sali gimnastycznej, łazienek i instalacji kanalizacji deszczowej w szkole nr 2 na ul. 

Bocznej w trakcie. Sala na ukończeniu, parkiet położony nie pomalowany, kanalizacja 

deszczowa wykonana, remont łazienek trwa. Umowa do końca października br. 

5/ remont ul. Powstańców Śl. I Kilińskiego/ schetynówka/ w trakcie. Przewidywany termin 

zakończenia robót zgodnie z umową – 30 października br, 

6/ przystąpiono do wykonania parkingu przed halą sportową oraz wykonania podłogi w hali. 

Terminy wykonania robót: podłogi do 15 października a termin wykonania parkingu zgodnie 

z umową do 31 października, 

7/ roboty pod nazwą „ uzbrojenie ul. Powstańców Śl. w sieć wod-kan  i deszczowej zostały 

zakończone zgodnie z terminem umownym. 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

    Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W omawianym okresie sierpień do września  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, dziesięć  razy 

pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew 

przeznaczonych do wycięcia oraz jeden raz pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w 

związku z czynnościami kontrolnymi w administrowanych  budynkach mieszkalnych.  

Ponadto wykonano 21 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz  jeden  

konwój  do Opola – dostarczenie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego oraz jeden 

wyjazd 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 trzy dni rozwożono po terenie miasta 

upomnienia związane z zaleganiem opłat za odbiór odpadów komunalnych.. 

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

jedną w godzinach popołudniowych i jedna w godzinach nocnych, natomiast  wszystkie 

pozostałe 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 jedną imprezę sportową – biegi „Praszkowska 10”,  

patrolowano okolice gdzie odbywała się zamknięta impreza klubowa oraz zabezpieczano 

miejsce odbywania się imprezy szkolnej. Od pierwszych dni września na sposób przemienny 

patrolowano okolice przejść dla pieszych przy Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 3 i 4 

w Praszce ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci.  

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 10 razy w tym 5 razy 

w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika z 

zalęgających zanieczyszczeń, wyrastających traw oraz usunięcia odrostów i gałęzi, które 



utrudniają przejście i zasłaniają widoczność. W podobnych sprawach interweniowano 5 razy 

w stosunku do instytucji. Interweniowano też w ZDKiA w sprawie wypadającego dekla 

studzienki oraz uszkodzonych znaków drogowych, w ZDO interweniowano w sprawie 

oczyszczenia poboczy przy ul. Fabrycznej i Pilawy, interweniowano też w MGOKiS w 

sprawie uszkodzonej skrzynki energetycznej na placu przy Wyderce. 

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

sprawach: zalewania posesji przez wody opadowe z posesji sąsiada, szerszeni, które 

zagnieździły się na posesji, biegających po wsi Kowale psów, wchodzących na 

niezamieszkałą posesję osób trzecich, wypuszczania  do przydrożnych rowów ścieków w 

miejscowości Skotnica, dwa razy w sprawie gołębi hodowanych w Praszce oraz Brzezinach tu 

doszła jeszcze skarga w sprawie nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt (chodzi o 

drób), bezpańskich psów, nieporządków przy garażach na ulicy Obr. Pokoju, psa, który 

wszedł do sklepu i nie chciał wyjść, działek na terenie Praszki, które są zachwaszczone. 

Wszystkie te skargi były na bieżąco załatwiane, ale było też kilka skarg, które nie znajdują 

potwierdzenia gdyż wizje lokalne na posesjach (5) nie potwierdziły stawianych zarzutów. Jest 

też jedna skarga, która wymaga dogłębnego rozpoznania min. poprzez rozpytanie jeszcze 

innych osób celem jej potwierdzenia.  

5/ W miesiącu wrześniu w dwu szkołach na terenie Praszki odbyto spotkania z najmłodszymi 

dziećmi celem zapoznania ich z zasadami poruszania się ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na przejścia dla pieszych.   

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 1 raz w  stosunku do 

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

osób oraz powodowały zgorszenie w miejscu publicznym. Przeprowadzono pięc kontroli 

punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przypominając jednocześnie o 

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

osób, które na przystanku PKS nie przestrzegała przepisów o zakazie palenia. W płatnej 

strefie parkowania interweniowano 10 razy zobowiązując kierowców do zakupu kart 

postojowych. 

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

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

strażnik miejski jako świadek uczestniczył w posiedzeniu Sądu Rejonowego. W miesiącu 

wrześniu w związku ze znalezieniem karty bankomatowej przekazano ją do banku. Natomiast 

znalezione dokumenty przekazano właścicielowi. 

 

-   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 pięć spraw indywidualnych, z których dwie sprawy została skierowane do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku VII  Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Oleśnie 

celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

jedna sprawa została skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i 

określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna sprawa została umorzona w związku z 

przebywaniem osoby skierowanej na komisję w Zakładzie Karnym, gdzie odbywa karę 

jednego roku pozbawienia wolności. Jedno postępowanie zostało zawieszone na okres 

jednego miesiąca to jest do czasu następnego posiedzenia komisji w związku z nie 

zgłoszeniem się  zainteresowanych w sprawie. 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też dwa  wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych; były to  wznowienie zezwolenia dla podmiotu, któremu 

ważność upływała z końcem miesiąca września oraz jeden wniosek dla nowego podmiotu. 



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.  Były też dwie osoby, które podczas prowadzonego postępowania 

podjęły dobrowolne leczenie odwykowe i jako potwierdzenie tej decyzji dostarczyły 

zaświadczenia z Przychodni Uzależnienia w Oleśnie. Zgłosiła się też jedna osoba z naszego 

terenu, która chciała uzyskać informację na temat prac komisji w innym regionie. 

Poinformowano, że procedura postępowania komisji w całej Polsce jest jednakowa i w każdej 

gminie powinny istnieć komisje ds. RPA dlatego należy zgłosić się do komisji w rejonie 

zamieszkania lub przebywania i tam złożyć wniosek. Ponadto w dniu 22 września 

Pełnomocnik uczestniczył w spotkaniu na terenie PSP Nr 4 z przedstawicielami Kuratorium, 

którzy badali ewaluację i współpracę szkoły z instytucjami. 

3/ W dniach 28-31 sierpnia 2014 roku grupa przedstawicieli Praszkowskiego Stowarzyszenia 

Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” już po raz szósty wzięła udział w Ogólnopolskim 

Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Abstynenckiej „Zamczysko 2014”, który odbył się 

tradycyjnie w Olsztynie Koło Częstochowy. W tym roku oprócz uczestników z całej Polski 

uczestniczyli też przedstawiciele Ukrainy. Uczestnicy przeglądu mieli możliwość 

skorzystania z warsztatów pozytywnego myślenia oraz innych zajęć towarzyszących. 

4/ W dniu 17 września w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się już czternaste 

podsumowanie społecznej kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dziewięciu  uczniów z 

naszych szkół zdobyło w tej kampanii nagrody, które zostały wręczone w szkołach biorących 

udział w kampanii. Szczególne wyróżnienie zdobyła Weronika  Falarz z PSP Nr 4 – obecnie 

Gimnazjum, która została laureatką konkursu „Teraz Twój Czas” i nagrodę w postaci  laptopa 

odebrała właśnie na tym podsumowaniu w Warszawie. Na to podsumowanie w celu jego 

uświetnienia został też zaproszony chór z Gimnazjum w Praszce oraz chór „Promyczki” z 

PSP Nr 4 w Praszce. Dzieci i młodzież miały możliwość zaprezentowania swoich 

umiejętności przed zgromadzona na Sali publicznością z całej Polski. Na koniec należy 

nadmienić, że całą uroczystość prowadził znany z TVN 24 Jakub Porada, a wśród 

zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu, Oświaty, Komendy Głównej 

Policji oraz znani sportowcy. Występ naszych zrobił dużą furorę i został nagrodzony 

gromkimi brawami. Podczas pobytu w Warszawie dzieci i młodzież zwiedziły Muzeum 

Sportu oraz gmach Centrum Olimpijskiego i miały też krótki czas wolny na Starym Mieście.  

5/ Od 2 września 2014 roku po krótkiej wakacyjnej przerwie wznowiła działalność Świetlica 

Terapeutyczna, do której po wakacjach zgłosiło się dwoje nowych dzieci. Obecnie z pomocy 

świetlicy korzysta 20 podopiecznych plus dwoje z domu dziecka, które korzystają ze 

świetlicy tylko w piątki.  

 

Inne informacje: 

W dniu 25 września odbyłem wizytę w ZRE Katowice. Wizyta miała na celu ustalenie ceny i 

terminu wykupu udziałów ZRE w Spółce Oczyszczalnia Ścieków przez Gminę Praszka. 

Ustalono termin na 1 października br. a cenę wykupu wg wartości nominalnej udziałów/ 100 

zł za 1 udział/. W ten sposób Gmina Praszka będzie miała 80% udziałów a Gmina Gorzów Śl. 

20% / Wykup 125 udziałów/. 


