
UCHWAŁA NR 205/XXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o  stanie  realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Praszka  na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku ze Strategią Rozwoju Gminy Praszka  na lata 2015-2025 stanowiącą 
załącznik do Uchwały  Nr  104/XV/2016  Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025, Rada Miejska w Praszce uchwala,co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się „Roczny raport  monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata  
2015-2025 " stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Roczny „Raport o stanie realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025” 

za okres monitorowania 

tj. od miesiąca kwietnia do grudnia 2016 r. 

 

 

  

Załącznik do uchwały Nr 205/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 21 czerwca 2017 r.
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WSTĘP 

 

           Strategia Rozwoju  Gminy Praszka na lata 2015-2025  to program rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy ujmujący w swych zapisach główne wyzwania 

i zadania, przed jakimi stoi społeczność lokalna oraz władze samorządowe Gminy Praszka. 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju 

jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne 

oraz pola operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji 

Europejskiej mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza 

inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu  

o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju.  

Budując Strategię Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015–2025  przyjęto zasadę, że wszystkie 

zidentyfikowane kierunki działania powinny realizować zasady podejścia obszarowego, tj. 

ukierunkowanego na realizację projektów zintegrowanych i partnerskich, inkorporujących 

korzyści synergiczne, a za rozwój gminy odpowiedzialność ponoszą nie tylko władze 

samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje samorządowe i 

mieszkańcy. 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka 2015-2025  składa się z części programowej, która zawiera 

również wskazanie źródeł finansowania, analizę spójności strategii z dokumentami 

strategicznymi wyższego rzędu oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji strategii.  
                 Niniejszy dokument opracowany w formie raportu ma na celu wyjaśnienie 

oraz przybliżenie procesu realizacji zadań przez poszczególne podmioty w ramach przyjętej 

strategii rozwoju gminy, a także ma przedstawić stopień zaawansowania realizacji tych zadań 

w 2016 r.  

„Roczny Raport” o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 

został opracowany na podstawie źródłowych danych pozyskanych: 

z wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Praszce 

z  jednostek organizacyjnych Gminy Praszka , 

z organizacji pozarządowych, sołectw    oraz innych instytucji. 

               W „Rocznym Raporcie” o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 

2015-2025 za 2016 r. podejmowane i podjęte działania w zakresie postanowień ujętych w 

SRGP zostały zaprezentowane według czterech obszarów strategicznych: 

- Obszar strategiczny nr 1: Mieszkańcy 

- Obszar strategiczny nr 2: Lokalna gospodarka 

- Obszar strategiczny nr 3: Infrastruktura i usługi społeczne, 

- Obszar strategiczny nr 4: Infrastruktura techniczna i środowisko 

- Obszar strategiczny nr 5: Zarządzanie w samorządzie  
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3.2.  Obszar strategiczny  nr 1. Mieszkańcy 

Tabela 1 Obszar strategiczny nr 1 – proponowane kierunki działania  

Proponowany kierunek 

działania 

Pole 

operac

yjne 

Podmiot odpowiedzialny Wykonanie 

Szersze wykorzystanie 

mechanizmu konsultacji 

społecznych oraz inicjatyw 

obywatelskich 

1.1. 

– Gmina Praszka; 

– organizacje 

pozarządowe; 

– mieszkańcy; 

M-GOKiS  - Realizacja statutowo założonej działalności kulturalnej, sportowej z 

zaangażowaniem dzieci, młodzieży, dorosłych zarówno w obiektach na terenie 

miasta jak i gminy, w Świetlicach Wiejskich M-GOKiS. Od 2014 roku istniejąca 

Sekcja Seniorów Panie 50+ powstała z myślą o zintegrowaniu społecznym osób 

dorosłych w wieku od 50 lat wzwyż. Dla tych osób odbywają się również zajęcia 

Gimnastyki rehabilitacyjnej w Domu Kultury oraz istnieje możliwość uczestnictwa 

w zajęciach dodatkowych np. Aquaaerobic w Pływalni M-GOKiS. Ponadto od 

2015 roku M-GOKiS organizuje sportowo-edukacyjną imprezę rowerowo pieszą 

"Szlakiem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej" - imprezę integrującą mieszkańców 

Gminy Praszka i powiatu wieluńskiego. 

Promocja i szersze 

zastosowanie działań 

wolontariackich 

1.1. 

– Gmina Praszka; 

– organizacje 

pozarządowe; 

– mieszkańcy; 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoh.- Prowadzone były 

zaplanowane działania związane z promocją w ramach kampanii„ Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” w wyniku czego 8 uczniów z naszych szkół otrzymało nagrody od 

organizatorów kampanii  oraz jeden uczeń został laureatem ogólnopolskim i swoja 

nagrodę odebrał w październiku 2016 roku w Warszawie.  Stowarzyszenia 

abstynenckie w swoich działaniach promują zdrowy styl życia poprzez organizacje 

spotkań, w tym w Praszce odbyło się spotkanie prezesów stowarzyszeń 

abstynenckich i klubów abstynenta w m-cu wrześniu 2016 roku. W ramach 

normalnie prowadzonych działań promocyjnych organizowane są Festyny 

Rodzinne oraz konkursy i zawody sportowe. 
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Utworzenie Młodzieżowej 

Rady Gminy (MRG) wraz z 

przypisaniem środków 

finansowych na realizację 

projektów uchwalonych 

przez MRG 

1.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki oświatowe; 

– nauczyciele i 

uczniowie; 

 

Utworzenie Senioralnej 

Rady Gminy (SRG) wraz z 

przypisaniem środków 

finansowych na realizację 

projektów uchwalonych 

przez SRG 

1.1. 

– Gmina Praszka; 

– seniorzy; 

    

 

Budowanie 

konstruktywnego dialogu i 

klimatu współpracy między 

samorządem a 

organizacjami 

pozarządowymi, w tym 

poprzez wykorzystanie 

zasobów Urzędu Miejskiego 

w Praszce (np. powołanie 

koordynatora ds. organizacji 

pozarządowych) 

1.2. 

– Gmina Praszka; 

– organizacje 

pozarządowe; 

Z obiektów Świetlic Wiejskich korzystają bezpłatnie Stowarzyszenia powstałe   

na terenach niektórych sołectw Gminy Praszka (Szyszków, Strojec, Przedmość). 

Muzeum w Praszce: W 2016 roku Muzeum współpracowało z organizacjami 

pozarządowymi działającymi tak na polu Gminy Praszka, jak i Powiatu Oleskiego, 

województwa opolskiego czy ogólnokrajowym. Z wieloma tymi organizacjami 

współpraca jest kontynuowana już od wielu lat i dotyczy nie tylko pojedynczych 

wydarzeń, ale opiera się na stałym kontakcie, wsparciu różnorodnych inicjatyw, 

konsultacjach oraz wspólnie realizowanych celach. Do organizacji tych zaliczają 

się: Towarzystwo Przyjaciół Praszki, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Praszce, Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele, Praszkowskie 

Towarzystwo Numizmatyczne,  Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 

– Oddział w Oleśnie, Opolscy Genealodzy – Koło w Praszce, Wieluńskie 

Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Przykładowe 

formy współpracy to: współorganizowanie wydarzeń kulturalno–naukowych takich 

jak: 25–lecie Towarzystwa Przyjaciół Praszki, III Praszkowskie Spotkanie Rodzin, 

XII Ogólnopolskie i III Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne, 

Sympozjum Krajoznawców, czy Sympozjum Regionalistów. Wzajemne 

współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przynosi długofalowe skutki 

przyczyniając się do aktywizacji lokalnej społeczności w sferze kulturalno–

naukowej oraz wzmacniając pozycję muzeum w lokalnej społeczności. 
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Opracowanie procedur 

współpracy Gminy Praszka 

z organizacjami 

pozarządowymi, w tym w 

zakresie zabezpieczania 

środków finansowych na 

pokrycie kosztów wkładu 

własnego organizacji 

pozarządowych na potrzeby 

realizacji projektów ze 

środków zewnętrznych 

1.2. – Gmina Praszka;  

Współpraca, w tym z 

gminami OF KNO, w 

zakresie tworzenia wspólnej 

oferty turystycznej w 

oparciu o tradycję, 

obyczaje, kulturę, 

wytwórczość obszarów 

wiejskich, wydarzenia 

kulturalne o zasięgu 

ponadlokalnym 

1.3. 

– Gmina Praszka; 

– Stowarzyszenie OF 

KNO; 

– Lokalna Grupa Działania 

„Górna Prosna”; 

 

Organizacja wydarzeń 

kulturalnych mających na 

celu integrację 

mieszkańców oraz budowę 

poczucia wspólnoty 

1.3. – Gmina Praszka; 

M-GOKiS  - Organizacja imprez kulturalnych i spotkań sportowych sprzyjających 

gruntowaniu tożsamości lokalnej z Praszką (imprezy cykliczne: Dni Praszki, 

Strojecka Majówka, Biesiada Świętojańska, Festyn Rodzinny; zimowe i letnie 

spartakiady wsi, Turniej Mikołajkowy dla przedszkolaków. 

Biblioteka Publiczna - Dla mieszkańców i czytelników biblioteki zorganizowano w 

2016 r. spotkania autorskie:  

7.05. Spotkanie autorskie z Dorotą Lorenowicz – poetką z Krakowa pod hasłem: 

„Moje miłości…” 

17.05. Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – spotkanie dla dzieci ze szkół 

podstawowych 

6-8.06 Akcja Bookcrossing, czyli wędrująca książka przed biblioteką  

3.09. Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicz na rynku w Praszce. 
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7.09. Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem dla dzieci ze szkół 

podstawowych 

21.09. Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem dla dzieci ze szkół 

podstawowych 

25.10. Spotkanie autorskie z podróżnikiem Mieczysławem Bienkiem pod hasłem: 

„Azja na wesoło”  

26.10. Udział w akcji zorganizowanej przez MGOKiS pod hasłem: „Magia 

czytania”, prezentacja książek z biblioteki dla dzieci. 

17.11. Spotkanie autorskie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem promującym 

książkę „Ziemia o ludzkiej twarzy” 

Rozstrzygnięcie konkursu-krzyżówki pod hasłem, „W świecie utworów Henryka 

Sienkiewicza” 

Przedszkola i szkoły  - biorą  udział  w kiermaszach świątecznych, (występy 

artystyczne) obchodach świąt państwowych i imprez gminnych np. Biesiada 

Świętojańska ; 

 

Rozbudowa,   przebudowa   

instytucji   kultury   oraz  

wyposażenie instytucji 

kultury, w tym na potrzeby 

rozszerzenia oferty usług 

czasu wolnego  

1.3 

– Gmina Praszka; 

– jednostki pomocnicze 

gminy – sołectwa; 

Biblioteka Publiczna: Wyposażono  instytucje kultury , biblioteki  : 

- nowe regały na książki Biblioteka Praszka i Filia Kowale 

- nowe krzesła Biblioteka Praszka  i Filia Kowale 

-lada biblioteczna Biblioteka Praszka 

-nowe komputery  Fila Gana ,Filia Kowale, Filia Wierzbie 

-nowa wykładzina podłogowa Filia Strojec 

- nowe skrzynki  katalogowe Filia Strojec 

Muzeum w Praszce. Do najważniejszych działów Muzeum w Praszce należą Dział 

historyczny i etnograficzny, które w bezpośredni sposób odnoszą się do 

dziedzictwa kulturalnego oraz tradycji obszaru. W Dziale Historycznym 

gromadzone są muzealia dokumentujące dzieje naszej społeczności. Dział 

Etnograficzny skupia się na zachowaniu tradycji lokalnych, kolekcjonowaniu 

artefaktów związanych z rodzimymi zwyczajami i obrzędami, wytworów 

regionalnych artystów nieprofesjonalnych. Swoje eksponaty muzeum udostępnia 
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zwiedzającym na wystawach stałych oraz czasowych. Ponadto pracownicy 

muzeum prowadzą na potrzeby opracowań naukowych kwerendy w archiwach, 

bibliotekach i innych instytucjach naukowych, wyniki tych badań oraz opracowania 

naukowe  systematycznie publikowane są na łamach lokalnych wydawnictw m.in. 

Rocznika Powiatu Oleskiego, Rocznika Wieluńskiego itp. Dzięki  badaniom 

przeszłości ludności żydowskiej, żyjącej  terenie Praszki  przywraca się do 

publicznej pamięci historię, kulturę, religię dawnych mieszkańców naszej Gminy 

pochodzenia żydowskiego. Daje nam to pełny i kompletny obraz naszej przeszłości, 

co ma wpływ na edukację młodego pokolenia. Muzeum współpracuje z młodzieżą 

gimnazjalną oferując wsparcie merytoryczne w projektach, które pozwalają na 

obradowanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży. 

Promocja korzystania z e-

usług publicznych wśród 

mieszkańców i 

przedsiębiorców 

1.4. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki organizacyjne 

gminy; 

– jednostki pomocnicze 

gminy - sołectwa; 

 

Gmina wydaje  "Informator Gminy Praszka" (nakład: 1,5 tys. egz) rozdawany 

bezpłatnie, dostępny dla wszystkich mieszkańców, również w wersji elektronicznej 

na stronie Gminy.  

M-GOKiS w Praszce w zakresie działalności kulturalnej i sportowej korzysta ze 

stale aktualizowanej strony internetowej www.mgokis.praszka.pl, posiada aktywne 

profile na Facebooku (Kultura oraz Sport) ze stale poszerzającym się udziałem 

mieszkańców Gminy.  

Muzeum w Praszce  - systematyczne rozbudowywanie  strony internetowej, na 

której na bieżąco umieszczane są wszelkie informacje dotyczące nowych wystaw, 

wydarzeń oraz projektów organizowanych przez Muzeum w Praszce. Ponadto na 

stronie internetowej zamieszczane są informacje dotyczące zbiorów instytucji oraz 

archiwalnych wydarzeń. Muzeum współpracuje również z wieloma centrami 

informacyjnymi jak: OOL,  NTO, strona internetowa Gminy Praszka i inne. 
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3.3. Obszar strategiczny nr 2. Lokalna gospodarka 

Tabela 2 Obszar strategiczny nr 2 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek 

działania 

Pole 

operacyjne 
Podmiot odpowiedzialny                                                 Wykonanie 

Przygotowanie i promocja 

terenów inwestycyjnych 

oraz ich zagospodarowanie 

poprzez pozyskanie 

inwestorów 

2.1. – Gmina Praszka; 

Opracowano ofertę sprzedaży działek inwestycyjnych, w której 

zaprezentowane zostały dwa obszary (obszar 1 o pow. 5,73 ha oraz obszar 2 

o pow. 13,43 ha) zlokalizowane w obrębie miasta Praszka. Obszar 1 

ulokowany jest w strefie przemysłowo-składowej, obszar 2 ulokowany jest 

w strefie produkcyjno-rozwojowej. Cena działek: 20-60 PLN/m2. 

Promocja gospodarcza, w 

tym terenów 

inwestycyjnych, zgodnie z 

działaniami zintegrowanej 

promocji gospodarczej 

z poziomu OF KNO 

2.1. 

– Gmina Praszka; 

– Stowarzyszenie OF KNO; 

– przedsiębiorstwa i 

organizacje przedsiębiorstw; 

Udział Gminy Praszka w Forum Ekonomicznym KOOPERACJA w dniu 

23-11-2016 r. – Forum Ekonomiczne jest jednym z ważniejszych wydarzeń 

promujących potencjał gospodarczy Powiatu Oleskiego , stwarzający okazje 

do spotkań,  rozmów oraz negocjacji dla przedsiębiorców i  instytucji 

otoczenia biznesu oraz  do rozmów na temat zagrożeń rozwoju 

gospodarczego regionu z udziałem ekonomistów, przedsiębiorców, 

pedagogów i uczniów. Forum stwarza możliwość wymiany doświadczeń 

prezentacji swoich produktów i usług oraz promocji.  

Budowanie 

konstruktywnego dialogu i 

klimatu współpracy między 

samorządem a 

przedsiębiorcami 

2.1. 
– Gmina Praszka; 

– przedsiębiorcy; 
 

Wprowadzenie 

transparentnego systemu 

przyznawania ulg 

finansowych i wsparcia 

pozafinansowego dla 

nowopowstałych 

przedsiębiorstw oraz 

przedsiębiorstw 

2.2. 
– Gmina Praszka; 

– przedsiębiorstwa i 

organizacje przedsiębiorstw; 

Na podstawie Uchwały Nr 95/X/2007 r. Rady Miejskiej w Praszce z dnia 

25 września 2007 r. w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących 

nowe miejsca pracy na terenie Gminy Praszka Inwestor może uzyskać 

zwolnienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i 

gruntów. Kwota zwolnienia może wynieść do 200.000 EUR w każdym 

okresie 3 lat podatkowych, zwolnienie może zostać udzielone na okres do 

łącznie 8 lat i może wynieść maksymalnie 90% kwoty należnego podatku 

od nieruchomości. 
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z potencjałem rozwojowym, 

w szczególności 

generujących miejsca pracy 

Prowadzenie polityki 

informacyjnej w zakresie 

możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł 

finansowania przez 

przedsiębiorstwa 

2.1. 
– Gmina Praszka; 

– przedsiębiorcy; 

Na terenie powiatów kluczborskiego i oleskiego były organizowane stałe 

dyżury pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Opolu tzw. Mobilne Punkty Informacyjne oraz różnego 

rodzaju spotkania informacyjne dot. wsparcia ze środków Unii 

Europejskiej. Gmina Praszka otrzymywała każdorazowo informacje o 

spotkaniach i przekazywała do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie jej na stronie Gminy , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz 

bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom . 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku 

zakończył swoją działalność z dniem 30 września 2016 roku. Spotkania 

dot.  bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z FE odbywają 

się dalej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w 

Oleśnie.(Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy) 
 

Rozwój  przedsiębiorstw 

poprzez inwestycje w środki 

trwałe, wartości  

niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz 

poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach 

zagranicznych 

2.1. – przedsiębiorcy;  

Rozwój lokalnej sieci 

współpracy gospodarczej 
2.1. 

– Gmina Praszka; 

– przedsiębiorcy; 

– gospodarstwa rolne; 
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Aktywne uczestnictwo w 

procesach stymulowania 

przedsiębiorczości w 

ramach Strategii Rozwoju 

OF KNO, w tym w zakresie 

rozwoju działalności 

eksportowej lokalnych 

przedsiębiorstw, rozwoju 

wewnątrz obszarowych sieci 

powiązań biznesowych i 

ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych 

pomysłów 

2.2. 

– Gmina Praszka; 

– przedsiębiorstwa i 

organizacje przedsiębiorstw; 

 

Rozwój  gospodarstw 

rolnych poprzez inwestycje 

w środki trwałe, wartości  

niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz 

poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach 

zagranicznych, w tym 

rozwój rolnictwa 

zamawianego i 

ekologicznego 

2.2. – gospodarstwa rolne;  

Prowadzenie polityki 

informacyjnej w zakresie 

możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł 

finansowania przez 

gospodarstwa rolne i na 

potrzeby rozwoju rolnictwa, 

w tym w ramach możliwych 

form wsparcia ze środków 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-

2020 

2.2. 
– Gmina Praszka;                                                

– gospodarstwa rolne; 

 

Gmina Praszka , wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i 

rolników, już po raz drugi zorganizowała 29 kwietnia 2016 roku Forum 

Gospodarcze poświęcone tym razem tematyce rolniczej. Do uczestnictwa w 

Forum zaproszono przedstawicieli urzędów, instytucji oraz przedsiębiorstw 

zajmujących się obsługą administracyjną, finansową oraz doradczą w 

sektorze gospodarki rolnej w naszym regionie. 

Celem Forum było przekazanie informacji przez przedstawicieli 

zaproszonych instytucji o swoich kompetencjach i możliwościach w 

zakresie doradztwa i pomocy dla przedsiębiorców rolnych i rolników 

indywidualnych z terenu Gminy Praszka, jak również zebranie opinii o 
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pracy i oczekiwaniach w stosunku do urzędów, instytucji i przedsiębiorstw 

obsługujących  sektor rolny. 

W czasie Forum omówiono następujące tematy: 

- tworzenie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

w woj. Opolskim; - 

- wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego; 

-  stan gleb w powiecie oleskim na podstawie badań Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w latach 2012-2015. 
 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości, 

rolnictwa i lokalnych 

produktów poprzez udział w 

targach i misjach 

gospodarczych 

regionalnych, krajowych i 

zagranicznych 

2.1./2.2. 

– gospodarstwa rolne; 

– przedsiębiorstwa i 

organizacje przedsiębiorstw; 

– Lokalna Grupa Działania 

„Górna Prosna” 

 

Udostępnianie informacji na 

temat lokalnego rynku  

pracy oraz dostępnych 

instrumentów rynku pracy 

2.3. – Powiatowy Urząd Pracy; 

  Co miesiąc Powiatowy Urząd Pracy  w Oleśnie przekazuje do UM    

  informacje o sytuacji na   rynku pracy w powiecie oleskim oraz w gminach    

 powiatu oleskiego, w tym  w Gminie Praszka 

Rozwój oferty skierowanej 

do mieszkańców w zakresie 

szkoleń zawodowych 

2.3. – Powiatowy Urząd Pracy; 

  PUP w Oleśnie zamieszcza na stronie internetowej informacje dla   

  mieszkańców powiatu  oleskiego dotyczące  szkoleń zawodowych dla   

  bezrobotnych 
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Rozwój oferty doradztwa 

zawodowego na poziomie 

kształcenia gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego 

2.3. 

– placówki kształcenia 

gimnazjalnego; 

– placówki kształcenia 

ponadgimnazjalnego;  

 

Wspieranie  mobilności 

zawodowej mieszkańców 
2.3. – Powiatowy Urząd Pracy; 

Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży. 

Udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. 

Rozwój podmiotów 

ekonomii społecznej 
2.1./2.3. 

– OWES; 

– podmioty ekonomii 

społecznej; 
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3.4. Obszar strategiczny nr 3. Infrastruktura i usługi społeczne 

Tabela 3 Obszar strategiczny nr 3 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek 

działania 

Pole 

operacyjne 

Podmiot 

odpowiedzialny 
                                                                Wykonanie 

Wsparcie opieki nad dzieckiem 

do lat 3 oraz wychowania 

przedszkolnego 

3.1. – Gmina Praszka; 

Dokonano wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  w dniu 25.X.2016 r. 

pod nr 1/2016.  Wpis dotyczy powstania Niepublicznego Żłobka „KLASA DLA 

BOBASA” w Praszce. 

Wszystkie chętne dzieci w wieku 3-6 lat zostały przyjęte do przedszkoli. 

Do młodszej grupy oddziałów przedszkolnych w ramach  wolnych miejsc były 

przyjmowane także dzieci 2,5-roczne W celu zwiększenia opieki nad 

najmłodszymi dziećmi szkoła otrzymała z PUP  wsparcie w postaci opiekunki 

do najmłodszych dzieci w ramach odbywania stażu. Po ukończeniu stażu 

opiekunka została przyjęta do pracy na okres 6 miesięcy 

W Zespole Placówek Specjalnych prowadzono zajęcia  w ramach „ wczesnego 

wspomagania rozwoju małego dziecka” ( dla dzieci  od urodzenia do podjęcia 

nauki w szkole ) przez specjalistów tj: logopeda, neurologopeda, 

oligofrenopedagog, surdopedagog, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji 

sensorycznej. W/w zajęciami objęto 13 dzieci. 

- były zorganizowane 2 grupy przedszkolne obejmujące 10 dzieci z wieloraką 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Doposażenie jednostek 

edukacyjnych w sprzęt i 

materiały dydaktyczne w tym 

przede wszystkim do nauki 

przedmiotów matematyczno  

przyrodniczych, informatycznych 

i języków obcych oraz kreowania 

postaw przedsiębiorczych i 

umiejętności niezbędnych na 

rynku pracy 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki 

oświatowe; 

W Publicznym Gimnazjum zakupiono:2 laptopy do pracowni fizycznej i 

biologicznej, programy multimedialne, materiały i odczynniki do ćwiczeń na 

lekcji biologii, zakupiono słuchawki do pracowni języka angielskiego. 

PSP nr 2 : zakup tablicy interaktywnej, 2 projektorów i 2 laptopów oraz innego 

sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych we wszystkich sferach 

edukacyjnych  

PSP nr 3 - zakup laptopów, drukarki i rzutnika multimedialnego do pracowni 

matematyczno – informatycznej i pracowni j. angielskiego 

- zakup kserokopiarki z faksem do pracowni matematyczno –informatycznej, 
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programów komputerowych do nauki języka angielskiego, czytników pendrive 

do użytku uczniów na przedmiotach matematyczno – przyrodniczych i 

językowych, gier i klocków edukacyjnych do przedmiotów matematycznych 

oraz  materiałów plastyczno – technicznych niezbędnych do wykonania ozdób  

świątecznych na kiermasz lokalny 

PSP nr 4  doposażono w tablicę multimedialną i laptop. 

PSP w Przedmościu 1. Zakup książek i nowe regały do  biblioteki w  ramach 

rządowego programu   „Książki naszych marzeń” 

Zakupiono  również  laptop z oprogramowaniem, komputer stacjonarny i  

projektor oraz pomoce dydaktyczne do  pracy  z dziećmi  wymagającymi 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu  zakupiono komputery, 

projektory, laptop, pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej z uczniem na 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne; telewizory, 

radiomagnetofon i kolumnę głośnikową. 

W Zespole Placówek Specjalnych doposażono placówkę w pomoce 

dydaktyczne ( tablica interaktywna, laptop i programy komputerowe) oraz w 

sprzęt specjalistyczny do integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, 

komunikacji wspomagającej i alternatywnej (komunikatory), zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

Budowanie i realizacja 

programów edukacyjnych w 

zakresie kompetencji kluczowych 

na rynku pracy, wsparcie nauki 

języków obcych; nauk 

matematyczno  przyrodniczych i 

TIK
1
 oraz postaw kreatywności, 

innowacyjności, 

przedsiębiorczości, itp. na 

wszystkich etapach kształcenia 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki 

oświatowe; 

PSP nr 2 - wdrożenie innowacji pedagogicznej z j. angielskiego, ubieganie się  z 

dotacji unijnych o dofinansowanie projektu  zajęć pozalekcyjnych i doposażenia 

placówki „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – wniosek  

odrzucony ; ponowne złożenie wniosku w ramach priorytetu 9.1.1.- wniosek w 

trakcie rozpatrywania.  

PSP nr 3   - szkoła współpracuje z PKO BP – SKO, program ma na celu 

rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a przede wszystkim 

przedsiębiorczości, kreatywności, oszczędności , TIK ( bankowość 

elektroniczna)       
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 - innowacje pedagogiczne: * Mali odkrywcy – poznajemy kulturę krajów 

anglojęzycznych  * Poszerzamy nasze horyzonty 

- rozwijanie postaw kreatywności, innowacyjności i  przedsiębiorczości na 

wszystkich etapach kształcenia poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 

z języka angielskiego, matematyki, przyrody, wokalnych, tanecznych, 

plastycznych, sportowych oraz  TIK ( tworzenie strony internetowej, fanpage na 

facebooku  i bloga szkolnego) 

W ZSP w Strojcu   - prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe, 

język angielski 

-innowacje: „Rady nie od parady”; Baśnie, bajki, bajeczki”; „Bo każde działanie 

zaczyna się od ruchu – kenezjologia – edukacyjna Paula Dennisona w 

przedszkolu”; Koło dziennikarskie SUCHAREK. 

PSP w Przedmościu i Kowalach   - szkoła udziela wsparcia  nauki języków 

obcych.  PSP w Kowalach – szkoła wykorzystuje narzędzia cyfrowe     w 

nauczaniu przedmiotowym, w tym   programy i aplikacje wspomagające 

nauczanie oraz dydaktyczne serwisy internetowe  w zakresie kształcenia 

kompetencji kluczowych na rynku pracy, jako wsparcie nauki języków obcych, 

na przedmiotach matematyczno- przyrodniczych, także w  trakcie zajęć 

prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu 

informatycznym. Nauczyciele prowadząc  zajęcia dydaktyczne dostosowują 

wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów i stosuję różnorodne, 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, wykorzystują  środki ICT 

otrzymane  w ramach uczestnictwa w projekcie zorganizowanym przez WODIiP 

w Opolu  ,, Nowe Technologie na Usługach Edukacji II” . 

Publiczne Przedszkole nr 2 - Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do 

kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych oraz zabaw badawczych  

udział w programach takich jak:” Zdrowo jem, więcej wiem”, „Czyste powietrze 

wokół nas,„Wiem, Czuję, rozumiem- wychowanie do wartości, „ Mamo, tato 

wolę wodę”- I miejsce w konkursie ogólnopolskim 

-  Innowacja pedagogiczna „ Rozwijanie umiejętności swobodnego rysowania, 
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malowania i tworzenia form przestrzennych odwzorowujących otaczający świat| 

z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych” 

Muzeum w Praszce w 2016 roku rozpoczęło cykl pt. Spotkania z Nauką, 

skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. W jego ramach 

promowane są różne dziedziny nauki, a wykłady połączone z pokazami i 

doświadczeniami prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego.  

Z jednej strony daje to możliwość naszej młodzieży do zapoznania się z 

najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki, z drugiej strony umożliwia 

bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi. Poprzez aktywny udział w 

tych wydarzeniach, dzieci i młodzież nabywają nowe kompetencje, a także 

spotykają się z innowacyjnym podejściem do nauki i alternatywnymi sposobami 

przekazywania wiedzy. 

Ponadto Muzeum w Praszce w 2016 roku organizowało warsztaty, towarzyszące 

prezentowanym w Muzeum wystawom czasowym. Celem warsztatów 

skierowanych na rozwój umiejętności plastycznych oraz pobudzenie 

wrażliwości estetycznej było kształtowanie aktywnych  

i kreatywnych postaw wśród uczniów. Warsztaty, poprzez wspólną pracę 

uczestników, sprzyjały również integracji i rozwijały umiejętności pracy w 

grupach. 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum wzięli udział w Targach Zawodów oraz 

Tygodniu Kariery Zawodowej w Oleśnie zorganizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Oleśnie i PPP-P Olesno 

Rozwój działań związanych z 

doradztwem zawodowym oraz 

promocja kształcenia 

zawodowego i technicznej, 

informowanie na temat edukacji 

zamawianej, rozwój systemu 

praktyk i staży zawodowych, 

promocja współpracy z sektorem 

przedsiębiorstw 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– Powiatowy Urząd 

Pracy; 

– placówki 

kształcenia 

ponadgimnazjalne

go; 

 

Publiczne Gimnazjum w ramach działań związanych z doradztwem zawodowym 

systematycznie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi: dni otwarte, 

lekcje w gimnazjum. Uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie wiedzy 

o rynku pracy „Człowiek sukcesu”. Podjęto współpracę z doradcami 

zawodowymi w powiecie „Jaką wybrać szkołę”      

  Uczniowie PSP nr 4  brali udział w dniach otwartych Gimnazjum. 

 Publiczne Przedszkole nr 2 Praktyki szkoleniowe i zawodowe - współpraca z 

Uniwersytetem Opolskim, Akademia Jana Długosza w Częstochowie oraz 

Zespołem Szkół w Gorzowie Śląskim 
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Opracowanie i realizacja 

programów pomocy 

stypendialnej dla uczniów o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (m.in. uczniowie 

niepełnosprawni; uczniowie 

uzdolnieni, zagrożeni 

przedwczesnym kończeniem 

nauki) 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki 

oświatowe; 

Opracowano regulamin przyznawania nagród Burmistrza za najlepsze wyniki  w 

nauce i osiągnięcia w konkursach i zawodach. Uczniowie – obecnie 13 

otrzymuje  stypendium Burmistrza. 

Trzech uczniów gimnazjum , którzy w chwili obecnej są już w szkołach 

ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce otrzymało stypendia Marszałka 

Województwa  Opolskiego. 

 

 

Wprowadzenie szkoleń, 

doradztwa oraz innych form 

podwyższania kwalifikacji dla 

nauczycieli i pracowników 

pedagogicznych pod kątem 

kluczowych kompetencji 

uczniów niezbędnych do 

poruszania się po rynku pracy, tj. 

TIK, matematyczno  

przyrodniczych, języków obcych, 

nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw uczniów 

(kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia oraz wykorzystania 

narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na 

każdym etapie edukacyjnym 

(m.in. dla uczniów 

niepełnosprawnych, uczniów 

uzdolnionych, zagrożonych 

przedwczesnym kończeniem 

nauki) 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki 

oświatowe; 

Nauczyciele Szkół biorą udział w szkoleniach w ramach WDN-u,  w ramach 

Projektu ,, Edukacja ku Przyszłości Zaczarowany świat”,  posiadają certyfikat 

ECDL E, uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach: „Poradnictwo 

w procesie dydaktycznym”, „Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji”, 

„Rola edukacji matematycznej i przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej” 

(szkolenie rady pedagogicznej) 

Nauczyciele Zespołu Placówek Specjalnych uczestniczyli w następujących 

szkoleniach: studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, , 

programy dla organizacji pozarządowych, ACC II stopień – edukacja dzieci 

niemówiących, wypalenie zawodowe i elementy lobbingu w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

M-GOKiS  -  Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu Gminy w 

zakresie zajęć kulturalnych, sportowych. Organizacja przeglądów, konkursów, 

zmagań sportowych dla uczniów z terenu Gminy. 
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Rozwój sprawnego systemu 

wsparcia rodziny, z 

uwzględnieniem pozycji dzieci i 

młodzieży, tj.: wzmacnianie 

systemu sprzyjającego rozwojowi 

dziecka w rodzinie i 

środowiskach pozarodzinnych, 

rozwijanie systemu wsparcia dla 

rodzin dysfunkcyjnych, 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, wspieranie rodzin z 

dziećmi niepełnosprawnymi, 

promowanie właściwych postaw 

społecznych, ważnych dla 

przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii, przestępczości i 

eliminowania skutków 

niedostosowania społecznego 

wśród dzieci i młodzieży 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

– organizacje 

pozarządowe; 

Szkoły  realizują programy profilaktyczne m.in.: 

„Program siedmiu kroków - III elementarz” -„Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

ZPS w Praszce współpracuje z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w 

Praszce, w Rudnikach, Gorzowie Śląskim, Krzepicach i w 

Radłowie(dożywianie), z PCPR w Oleśnie, PFRON w Opolu, organizacjami 

pozarządowymi (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób Niepełnosprawnych 

w Praszce, Pomocna Dłoń w Praszce, Janko Muzykant w Praszce ) – pomoc 

rzeczowa, możliwość pozyskania środków  w ramach 1% , dofinansowanie 

turnusów rehabilitacyjnych, leków, wizyt u specjalistów, imprez integracyjnych 

i zawodów sportowych.   Szkoła zatrudnia psychologa, który na bieżąco 

rozpoznaje i podejmuje skuteczne działania profilaktyczne ( zajęcia 

terapeutyczne indywidualne i grupowe, kontakty indywidualne z rodzicami), 

przeciwdziałające przemocy w rodzinie; ma rzecznika obrony praw dziecka na 

terenie placówki.                                                                                 

Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiadając na wyzwania określone w celach  

strategii   w obszarze strategicznym 3.4. Infrastruktura  i usługi  społeczne, pola 

operacyjnego 3.2. usługi społeczne zmieniła  z dniem 21.06.2016 zarządzeniem 

nr 11 Regulamin Organizacyjny OPS w Praszce. 

Ww. zmiany dotyczyły  wydzielenie Sekcji  Pracowników socjalnych a 

następnie podziału tych pracowników socjalnych na; 

•Pracowników socjalnych skupionych na działaniach administracyjnych  

•Pracowników socjalnych skupionych na szeroko zrozumiałej pracy socjalnej. 

Dodatkowo stworzono: stanowisko wychowawcy świetlicy dla dzieci i 

młodzieży, dotkniętej problemem niewydolności wychowawczej w rodzinie  

oraz stanowisko asystenta  osób bezdomnych. 

Prowadzone są działania wspierania rodziny poprzez codzienną pracę 

pracowników socjalnych, asystenta rodziny, prowadzenie świetlicy dla dzieci z 

rodzin dotkniętych problemem niewydolności wychowawczej.  

Od 1 kwietnia 2016r prowadzone są  postepowania administracyjne związane z 

przyznaniem  świadczenia wychowawczego (500+). W okresie od kwietnia do 

grudnia 2016 ww. świadczenie przyznano dla 790 rodzin. 

Wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Szansa”, działającym na rzecz osób 

Id: CEF9537D-60D3-4655-985F-C7AAA033BADA. Podpisany Strona 18



19 | S t r o n a  

 

dotkniętym problemem alkoholowym raz w roku nasza jednostka organizuje 

konferencje dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych. 

Integracja i aktywizacja grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, tj.: podnoszenie 

świadomości społecznej na temat 

osób niepełnosprawnych oraz ich 

praw i uprawnień, zapewnienie 

zwiększonego dostępu osób 

niepełnosprawnych do opieki 

medycznej i rehabilitacji, 

integracja osób 

niepełnosprawnych ze 

środowiskiem, rozwijanie form 

rehabilitacji zawodowej, rozwój 

opieki rodzinnej i poprawienie 

standardu w placówkach 

instytucjonalnych, rozwój 

systemu wsparcia dla osób 

bezrobotnych 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

– organizacje 

pozarządowe; 

ZPS w Praszce podejmuje cykliczne działania:  akademia z okazji praw 

dziecka/ ucznia oraz zajęcia uświadamiające uczniom ich prawa i obowiązki  

oraz Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (przemarsz wszystkich 

uczniów po mieście, rozdawanie ulotek mieszkańcom, zabawy integracyjne.) W 

placówce dzieci i uczniowie korzystają z zajęć wspomagających sprawność 

ruchową, szkoła zatrudnia 2 fizjoterapeutów. 

Ośrodek Pomocy Społecznej biorąc pod uwagę wspieranie działań na rzecz 

społeczności lokalnej udostępnia pomieszczania  na działanie następujących 

organizacji pożytku publicznego : 

1. Stowarzyszenie „Janko Muzykant”,  

2. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Praszka,   

Dodatkowo nasza jednostka w ramach działań na rzecz budowania społeczności 

lokalnej zorganizowała spotkanie z Burmistrzem Praszki dla wszystkich 

organizacji społecznych naszego miasta. W  spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele  17 organizacji pozarządowych. Głównym celem spotkania było 

pokazanie dobrych praktyk współpracy organizacji pozarządowych z 

urzędnikami samorządowymi i rządowymi na przykładzie Fundacji Państwa 

Jednoróg  na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym z Opola. 

GKRPA - W tym obszarze od wielu lat funkcjonuje w Praszce Świetlica, w 

której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mogą znaleźć pomoc oraz zjeść posiłek. 

Tu spotykają się też grupy zagrożone, które korzystają z pomocy terapeutów i 

psychologa. Ten obiekt jest czynny codziennie od godziny 10,00  - 21,30. 

Podnoszenie świadomości 

osób/rodzin zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym/ seniorów oraz osób 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

Zespół Placówek Specjalnych  - Kwartalnik Wiadomości ZPS-u – gazetka dla 

rodziców i nauczycieli z propozycjami zabaw dla dzieci, artykułami, w których 

nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, proponują rozwiązania 
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niepełnosprawnych o dostępnych 

formach pomocy i doradztwa 

specjalistycznego 

– organizacje 

pozarządowe; 
trudnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych. 

Integracja dzieci i młodzieży 

pełnosprawnej i 

niepełnosprawnej 

3.2. 

– placówki 

oświatowe; 

– organizacje 

pozarządowe; 

Publiczne Gimnazjum oraz PSP Nr 4 współpracuje z Zespołem Placówek 

Specjalnych w Praszce (mini olimpiada sportowa „Razem sprawni tak samo”), 

uczniowie ZPS są zapraszani na gminny Przegląd Teatrów szkolnych oraz nasi 

uczniowie  czytają dla uczniów placówek, odbyły się warsztaty plastyczno-

ceramiczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie. Ponadto 

uczniowie PSP nr 4 biorą udział w warsztatach w Szkole Uszycach. 

PSP nr 2 – realizacja Programu Wychowawczego Szkoły  

PSP nr 3  - stwarzanie warunków, w których dzieci pełnosprawne i 

niepełnosprawne mogą współpracować:  sposób komunikowania się, pomoc  

w przemieszczaniu się na terenie szkoły, pomoc koleżeńska. 

b) przygotowanie dzieci i młodzieży do godnego życia w społeczeństwie 

poprzez: - udział w zajęciach tanecznych – reprezentowanie szkoły podczas 

imprez szkolnych i środowiskowych  ( Rajd Rowerowy, Noc Świętojańska, 40 – 

lecie Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce)   -  integracja poszczególnych 

klas , a także całej społeczności szkolnej poprzez organizowanie imprez 

środowiskowych tj. Rajd Rowerowy, Święto Pieczonego Ziemniaka i Jasełek 

szkolnych. 

PSP w Kowalach - Aspekt związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych i 

integracją młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej jest uwzględniony w 

zakresie wszystkich, skierowanych do uczniów działań realizowanych w szkole, 

w tym uroczystości szkolne: Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Chłopca, 

Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości , Mikołajki z 

turniejem tenisowym dla wszystkich uczniów, Wigilia i Spotkania 

Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa, powitanie 

wiosny- zabawy, konkursy, Dzień Sportu Szkolnego połączony z Dniem 

Dziecka, dyskoteki z okazji: Dnia Chłopca, Andrzejek- z wróżbami                                      

i zabawami, Walentynek, zakończenia roku szkolnego połączona z ogniskiem, 

wycieczki. We wszystkich tych przedsięwzięciach uczestniczą uczniowie ze 
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie  z 

niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami rozwoju.    

Uczniowie mają możliwość korzystania ze zmodyfikowanej oferty edukacyjnej 

w szkole uwzględniającej zajęcia korekcyjno-  kompensacyjne, odpoczynek  

wakacyjny finansowany przez Kuratorium Oświaty, KRUS, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, instytucji pomocy i integracji społecznej, 

instytucji kultury, indywidualizację pracy      z uczniem.  

W Publicznym Przedszkolu Nr 1 dobudowano platformę pionową dla osób 

niepełnosprawnych  a w Zespole Placówek Specjalnych windę zewnętrzną. 

- Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych 

rówieśników (o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim ) oraz ich 

rodzin, konkurs recytatorski w Kluczborku, zawody sportowe (turniej tenisa 

stołowego Głubczyce, Nysa, Kędzierzyn Koźle),  turniej przedszkolaków, 

miniolimpiada sportowa, konkursy plastyczne, festiwale piosenki (scena 

integracji – Częstochowa), przedstawienie teatralne - Praszka PP nr 2, 2 razy w 

roku  rajdy piesze i rowerowe w okolice Praszki, wycieczki krajoznawcze – 

Strzelce Opolskie, Wieluń, Pokrzywna, Złote Chory (Czechy), Wolęcin. 

Publiczne Przedszkole nr 2 - Udział dzieci z Zespołu  Placówek Specjalnych w 

teatrzykach organizowanych w PP nr 2  oraz w Turnieju Mikołajkowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie co roku organizuje wieczory 

wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych, paczki i akcje związane z 

odwiedzinami świętego Mikołaja.  

W czerwcu 2016 roku OPS w Praszce zorganizował dla dzieci i rodzin objętych 

pieczą zastępczą spotkanie integracyjne z klaunem na „Zakończenie roku 

szkolonego i przywitanie lata”. 

We wrześniu zorganizowano „Piknik Rodzinny” rozpoczynający  rok szkolony   

„Na skraju czasu”. Przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące nauki rodziców 

jak w sposób aktywny i kreatywny spędzać czas wolny oraz święto „Pieczonego 

Ziemniaka”. Podczas ferii zimowych 2017r. OPS   prowadził dla dzieci zajęcia 

na świetlicy.  
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Poprawa dostępu do mieszkań 

chronionych/wspomaganych/ 

treningowych, rozwój mieszkań 

serwisowanych dla seniorów, 

przystosowanie wybranych 

obiektów komunalnych na 

potrzeby domów dziennej opieki, 

także zgodnie z ustaleniami na 

poziomie OF KNO 

3.2. 

– Gmina Praszka; 

– Stowarzyszenie 

OF KNO; 

 

 

Identyfikacja jednostek 

chorobowych oraz potrzeb 

zdrowotnych specyficznych dla 

obszaru, we współpracy na 

poziomie OF KNO 

3.3. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Stowarzyszenie 

OF KNO; 

– jednostki ochrony 

zdrowia; 

 

Udział w budowaniu i realizacji 

kompleksowych populacyjnych 

programów profilaktycznych 

skierowanych do różnych grup 

docelowych (dzieci i młodzież, 

osoby aktywne na rynku pracy, 

kobiety w okresie 

prokreacyjnym, seniorzy), w tym 

we współpracy na poziomie OF 

KNO 

3.3. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Stowarzyszenie 

OF KNO; 

– jednostki ochrony 

zdrowia; 

M-GOKiS - Realizacja od 2015 roku gimnastyki rehabilitacyjnej dla pań w Domu 

Kultury, możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych aquaaerobiku, zumby, 

nauki pływania dla dorosłych. Wynajem pomieszczeń Domu Kultury na spotkania, 

prezentacje prozdrowotne. Na terenie Pływalni Krytej wspieranie współpracy z 

sąsiadującym ośrodkiem rehabilitacji ZOZ w Oleśnie. Działająca przy M-GOKiS w 

Praszce Sekcja Morsów "Renifer Praszka" promuje Gminę podczas zlotów i wyjzadów, 

zachęca do zdrowego trybu życia, krwiodawstwa.  

PSP nr 2 - realizacja programów profilaktycznych m.in. 

„Porcja pozytywnej energii”   ” „Od grosika do złotówki”  „Nie pal przy mnie proszę”  

„Radosny uśmiech- radosna przyszłość” „Znajdź właściwe rozwiązanie”- profilaktyka 

palenia tytoniu , „Śniadanie daje moc”  Ratujemy i uczymy ratować! 

Publiczne Przedszkole nr 2  Programy cykliczne: - Czyste powietrze wokół nas,  

- Moje dziecko idzie do szkoły. 
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3.5. Obszar strategiczny nr 4. Infrastruktura techniczna i środowisko 

Tabela 4 Obszar strategiczny nr 4 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek 

działania 

Pole 

operacyjne 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Podmiot wspierający 

Przygotowanie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Praszka 

4.1. – Gmina Praszka;      -  Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Praszka 

Głęboka modernizacja 

energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii 

4.1. – Gmina Praszka; 

    -  Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2  

        w Praszce; 

    - Docieplono stropodach w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

        w Ganie;  

        M-GOKiS - Zastosowanie solarowego źródła energii na terenie Boiska     

        ORLIK. Przyłączono Halę Sportową i Pływalnię do sieci gazu ziemnego. 

Głęboka modernizacja 

energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym, w tym 

wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii  

4.1. 

– wspólnoty 

mieszkaniowe; 

– mieszkańcy; 

  Budowa indywidualnej kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania i ciepłej  

  wody użytkowej  dla mieszkańców  bloku  przy ulicy Mickiewicza 2 –  

  finansowana przez  Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce  i mieszkańców    

  nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 2. 

Głęboka modernizacja 

energetyczna w 

przedsiębiorstwach i 

gospodarstwach rolnych, w tym 

wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii 

4.1. 

– gospodarstwa 

rolne; 

– Lokalna Grupa 

Działania Górna 

Prosna; 
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Promocja i wykorzystanie 

energii odnawialnej, w tym 

przede wszystkim energii 

słonecznej, biomasy, energii 

wiatrowej, energii geotermalnej   

4.1. 

– podmioty 

prywatne, w tym 

przedsiębiorcy i 

rolnicy oraz 

gospodarstwa 

domowe; 

– Lokalna Grupa 

Działania Górna 

Prosna; 

 

 

Edukacja i zwiększanie 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym w 

zakresie OZE 

4.1. 

– Gmina Praszka; 

– organizacje 

pozarządowe; 

   Publiczne Szkoły Podstawowe , Publiczne Gimnazjum w Praszce – realizują  

   programy i działania ekologiczne m.in. coroczne  sprzątanie świata  

   Zespół Placówek Specjalnych -  uczniowie Gimnazjum Specjalnego w okresie od   

   października 2015 do czerwca 2016 r. realizowali program edukacyjny   

 „Segregujesz- zyskujesz”, 

  - propagowanie postaw ekologicznych poprzez działania     w ramach szkolnego   

  koła LOP ( tj. zbiórka plastikowych korków, baterii, makulatury i puszek)  

   

 

 

Kontynuacja działań 

porządkujących gospodarkę 

wodno-ściekową, w tym 

inwestycje w infrastrukturę 

sieciową i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 

4.2. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

– gospodarstwa 

domowe; 

     -   Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marki. 

Uporządkowanie stosunków 

melioracyjnych 
4.2. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

      -   Bieżące czyszczenie rowów 
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Kontynuacja działań 

porządkujących gospodarkę 

odpadami oraz wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie przyjaznego 

środowisku gospodarowania 

odpadami 

4.3. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

        W 2016 r. odbyła się coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych  

        w dwóch terminach:   od 9 do 13 maja oraz  od 15 do 18 listopada. 

        W miejscowości Kowale znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  

         Komunalnych, do którego w ramach ponoszonej opłaty  mieszkańcy Gminy    

         mogą odwozić odpady segregowane. 

Uczestnictwo w procesach 

planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury 

technicznej dla potrzeb 

przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym 

i antropogenicznym, monitoring 

zagrożeń naturalnych i 

alarmowania 

4.4. – Gmina Praszka; 

M-GOKiS - Stały monitoring obiektów: Dom Kultury i Hala Sportowa. 

Wynajem Agencji Ochrony na imprezy plenerowe organizowane przez M-

GOKiS. Częste koordynowanie inicjatyw społecznych przez M-GOKiS wraz z 

przejęciem odpowiedzialności za przebieg wydarzenia. 

Wyposażenie jednostek OSP w 

specjalistyczny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy dla 

przeciwdziałania i likwidacji 

skutków katastrof oraz 

doskonalenie procesów 

ratowniczo-gaśniczych OSP 

4.4. 

– Gmina Praszka; 

– Ochotnicze Straże 

Pożarne; 

OSP : Zakupiono samochody i sprzęt dla jednostek OSP  w 2016 r.  

W dniu 1 maja 2016 r. wprowadzono do podziału bojowego samochód gaśniczy 

z napędem 4 x 4 marki Iveco-Magirus GBA 2,5/16  na stan OSP Wierzbie. 

Przedmiotowy samochód zakupiono ze środków Gminy Praszka 

Jednostki  KSRG wyposażono w strażacki sprzęt specjalistyczny i pomocniczy. 

    Zakupiono nagrody dla  uczestników zawodów sportowo-pożarniczych:  

wąż tłoczny w52 OSW, tłumice, rękawice specjalne, kominiarki niepalne, 

czapki MDP, koszulki, noszaki do węży.  

 

Wdrażanie rozwiązań 

teleinformatycznych na 

potrzeby bezpieczeństwa 

publicznego oraz budowy 

systemów wykrywania i 

alarmowania oraz wczesnego 

ostrzegania i zarządzania nimi 

4.4. 

– Krajowy System 

Ratowniczo-

Gaśniczy; 

– Państwowa Straż 

Pożarna; 

– Województwo 

Opolskie; 

Ze środków MSW i Gminy Praszka zainstalowano   w jednostkach OSP 

Brzeziny, OSP Gana, OSP Skotnica i OSP Wygiełdów systemy szybkiego 

alarmowania DSP 52/OC. 
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Uczestnictwo w procesach 

planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury 

technicznej dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i 

bezpieczeństwa publicznego 

4.4. – Gmina Praszka; 

OSP- W bieżącym roku planowany jest zakup średniego samochodu gaśniczego 

OSP Strojec GBA 2/16 na średni samochód pożarniczy wyposażony w beczkę z 

wodą o pojemności co najmniej 2,5 tys. litrów wody  i autopompę o wydajności co 

najmniej 1600 l/min. 

Wdrożenie programów 

edukacyjnych w zakresie 

sytuacji kryzysowych 

i miejscowych zagrożeń ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń wynikających z 

nagłych zjawisk pogodowych, 

zagrożeń komunikacyjnych 

oraz zagrożeń pożarowych 

4.4. 

– Gmina Praszka; 

– Ochotnicze 

Straże Pożarne; 

Szkoły   prowadzą działania edukacyjne i programy edukacyjne , uczniowie szkoły 

biorą  udział  w konkursach wiedzy pożarniczej. 

OSP - W dniu 17 marca 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Praszce odbył się 

Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej 

zorganizował Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP przy współudziale 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 

W dniu 27 sierpnia 2016 r.  na zaproszenie Zarządu OSP Wygiełdów jednostki  

OSP w Praszce i OSP Strojec zorganizowały wspólny pokaz z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla mieszkańców wsi Wygiełdów   i Szyszków.  

W dniu 17 września . przeprowadzono ćwiczenia dla jednostek OSP nie 

włączonych do KSRG z terenu gminy Praszka, które miały na celu zapoznanie się 

ze sprzętem będącym na stanie jednostek włączonych do KSRG, nabycia 

podstawowych umiejętności  obsługi  tego sprzętu i wykorzystania do działań 

ratowniczo-gaśniczych.  

Ponadto przeszkolono strażaków OSP w zakresie: kurs podstawowy, kierowców, 

ratownictwa technicznego, dowódców, naczelników, KPP i recertyfikacji KPP. 

 

 

Budowa, rozbudowa, 

przebudowa, modernizacja, 

remont dróg i obiektów 

inżynieryjnych, w tym budowa 

obwodnicy Praszki 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Województwo 

Opolskie; 

  -  Przebudowa ul. Maków, Chabrów i 3 sięgaczy ul. Mickiewicza w Praszce. 

  -  Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych na odcinkach ok. 3,5 km 
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Budowa, rozbudowa, 

przebudowa, modernizacja, 

remont  infrastruktury drogowej 

towarzyszącej, w tym ciągów 

pieszych, rowerowych, pieszo-

rowerowych, parkingów i 

oświetlenia dróg 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Województwo 

Opolskie; 

 - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Powstańców Śląskich w Praszce, 

 - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Listopadowej w Praszce, 

 - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wodnej i Ogrodowej w Kowalach, 

 - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Strojcu, 

 - Montaż opraw oświetleniowych na terenach wiejskich (Skotnica, Kowale,    

   Szyszków), 

  

Poprawa bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym m.in. poprzez 

rozwój urządzeń sterowania 

ruchem drogowym oraz 

infrastruktury bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Województwo 

Opolskie; 

      Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Kaliskiej, Kopernika i Szosy     

      Gańskiej. 

    

Utwardzenie dróg gruntowych 

oraz modernizacja i poprawa 

stanu dróg transportu rolnego 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

   Wykonywanie bieżących napraw dróg dojazdowych  do gospodarstw rolnych 

Opracowanie i wdrożenie 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji/ Gminnego 

Programu Rewitalizacji 

4.6. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

  -  Opracowano  Lokalny Program  Rewitalizacji Gminy Praszka na lata  

      2017 – 2023. 

Rewitalizacja,         

rewaloryzacja,         

konserwacja, renowacja,  

restauracja,  zachowanie 

budynków, budowli, układów 

urbanistycznych i 

ruralistycznych i w miarę 

możliwości nadawanie im 

nowych funkcji, w tym 

społecznych, kulturalnych, czy 

gospodarczych 

4.6. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 
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Rewitalizacja, rewaloryzacja, 

konserwacja, renowacja, 

restauracja, zachowanie, a także 

adaptacja na cele kulturalne 

obiektów zabytkowych i 

cennych dla dziedzictwa historii 

i kultury (np. uporządkowanie i 

oznaczenie Cmentarza 

Żydowskiego) oraz zakup  

trwałego wyposażenia oraz 

konserwacja i zabezpieczenie   

muzealiów, archiwaliów i  

innych  zabytków ruchomych 

4.6. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

– związki 

wyznanio we; 

Muzeum w Praszce :  zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego taboru 

kolejki wąskotorowej, poprzez rekonstrukcję peronu kolejowego wraz z tablicą 

informacyjną Stacja Praszka–Wąskotorowa, wykonanie nowego ogrodzenia 

ogrodu muzealnego od ulicy Piłsudskiego i Słowackiego. Prace te przyczyniły się 

do podniesienia estetyki miejsca oraz uporządkowania przestrzeni publicznej. 

Prezentacja zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej usytuowanego w 

przestrzeni publicznej, jaką stanowi dostępny dla zwiedzających ogród muzealny, 

podnosi walory turystyczne miejsca oraz prowadzi do upowszechniania się wiedzy 

na temat historii naszego regionu i jego dziedzictwa kulturowo-historycznego.  

Obowiązkiem Gminy jest opracowanie raz na cztery lata programu opieki nad 

zabytkami. Obecny program obowiązywał na lata 2012-2016, dlatego też w 2016 

przystąpiono do weryfikacji budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków i 

obiektów zabytkowych. Wyniki tej weryfikacji pozwolą na opracowanie programu 

na lata 2017-2020. Program będzie zawierał zabytki jakie posiadamy na terenie 

miasta i gminy oraz ich stan zachowania, a także wskazywał będzie kierunki w jaki 

sposób należy o nie dbać i które w pierwszej kolejności powinny być remontowane 

czy zabezpieczone przed dewastacją.  

 

Współpraca w zakresie 

realizacji projektów    

dotyczących ochrony 

różnorodności biologicznej, 

w tym na forum OF KNO 

4.7. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

– Stowarzyszenie 

OF KNO; 

– Lokalna Grupa 

Działania 

„Górna Prosna”; 

   Uczniowie Szkól korzystają z wystaw i ekspozycji prezentujących   

   bioróżnorodność Gminy Praszka 

 

Prowadzenie  działań  

informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska 

i przyrody 

4.7. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

   Corocznie przekazywane są  z budżetu Gminy środki finansowe na działania i  

   programy  edukacyjne  realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. 
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– Lokalna Grupa 

Działania 

„Górna Prosna”; 

– organizacje 

pozarządowe; 

Współpraca w zakresie 

opracowania spójnej koncepcji 

szlaków, tras i ścieżek 

turystycznych/ rowerowych/ 

pieszych/konnych/ wodnych 

etc. oraz ich wytyczenie 

budowa/modernizacja/ 

uporządkowanie/oznakowanie, 

jak również promocja, m.in. w 

celu racjonalnego korzystania z 

zasobów z poszanowaniem 

potrzeb środowiska naturalnego 

4.7. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Gminy Powiatu 

Oleskiego; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

– Stowarzyszenie 

OF KNO; 

– Lokalna Grupa 

Działania 

„Górna Prosna”; 

– organizacje 

pozarządowe; 

Od 2015 roku M-GOKiS organizuje sportowo-edukacyjną imprezę rowerowo 

pieszą "Szlakiem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej"  integrującą 

mieszkańców Gminy Praszka i powiatu wieluńskiego.  

- Złożenie wniosku partnerskiego z liderem Powiatem Kluczborskim o dotację  

na budowę drogi rowerowej Aleksandrów – Praszka o długości ok. 5 km  

ze środków Unii Europejskiej w ramach PRO WO. 

Muzeum w Praszce stanowi jeden z podstawowych elementów turystyczno–

krajoznawczych na mapie Gminy Praszka. W 2016 roku dokonano 

modernizacji stałej wystawy przyrodniczej w Muzeum w Praszce. Ekspozycja, 

prezentująca bioróżnorodność Gminy Praszka, dzięki podjętym działaniom 

unowocześniającym, w bardziej dostępnej formie prezentuje florę i faunę 

obszaru Gminy i stanowi podstawę do edukacji przyrodniczej dzieci i 

młodzieży. 
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 3.7. Obszar strategiczny nr 5. Zarządzanie w samorządzie 

Tabela 5 Obszar strategiczny nr 5 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania 
Pole opera 

cyjne 

Podmiot odpowie 

-dzialny 
                    Wykonanie 

Udział w tworzeniu systemów 

monitorowania procesów społeczno-

gospodarczych w województwie 

oraz udział w tworzeniu 

instytucjonalnego zaplecza 

analitycznego dla zarządzania 

rozwojem,  w tym  w tworzeniu 

obserwatorium rozwoju regionu 

(regionalnego obserwatorium 

terytorialnego) 

5.1. – Gmina Praszka; 

GKRPA w Praszce .W 2015 i 2016 roku korzystano ze specjalistycznych 

szkoleń organizowanych przez fachowców z poszczególnych przydatnych w 

pracy dziedzin. Min. rozmowa z trudnym klientem, znowelizowane przepisy 

o środkach przymusu bezpośredniego czy zagrożenia terrorystyczne i 

zarządzanie kryzysowe w gminie. 

 

 

Udział w tworzeniu instrumentów i 

systemów zarządzania przestrzenią i 

informacjami o przestrzeni 

województwa 

5.1. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

 

Sukcesywne opracowywanie 

dokumentów zagospodarowania 

przestrzennego 

5.1. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

                 W chwili obecnej w opracowaniu są  dwa dokumenty w zakresie 

planowania przestrzennego tj.: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie 

Kowali. Plan ten opracowywany jest zgodnie z uchwałą nr 134/XVIII/2016 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 lipca 2016r. Termin zakończenia prac 

związanych  z  w/w planem zgodnie z umową  przewidziany jest  na dzień 

30 grudnia 2017r. We wrześniu 2016r. zostały zamieszczone ogłoszenia o 

przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Zostały też rozesłane 

zawiadomienia do instytucji, które później  będą uzgadniały lub opiniowały 

przedmiotowy plan.  Zebrane zostały niezbędne materiały do jego 

sporządzenia. 
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Projekt planu przewidywany jest do przedłożenia Gminnej Komisji 

Urbanistycznej do zaopiniowania pod koniec I kwartału 2017r. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Praszka 

opracowywane jest zgodnie  z uchwałą nr 250/XXVIII/2013 Rady Miejskiej 

w Praszce z dnia 25 kwietnia 2013r. Prace zostały rozpoczęte po podpisaniu 

umowy w kwietniu 2015r. Wszystkie złożone wnioski do zmiany studium 

zostały przekazane projektantowi opracowującemu studium.   

Z chwilą przystąpienia do opracowywania w/w miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego prace przy studium zostały zawieszone. 

Zostaną one wznowione po ukończeniu prac związanych z opracowaniem 

planu. Informacja  o  wznowieniu prac związanych z opracowaniem zmiany 

studium  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy.  

Termin zakończenia prac związanych ze studium, zgodnie z umową 

przewidziany jest na dzień 30 czerwca 2018r.       

Przygotowywanie i wdrażanie 

dokumentów programowych 
5.1. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

 

Rozwijanie e-administracji 5.1. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

M-GOKiS  - Rezerwacja i sprzedaż biletów do Kina "Polonez" w Praszce wg 

współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym poprzez możliwość internetowej 

rezerwacji i kupna biletów na dany seans. 

Aktywna strona internetowa, profil na Facebooku (Kultura, Sport) 

Szkolenia zawodowe i inne formy 

rozwoju zawodowego pracowników 

administracji samorządowej i udział 

w procesie budowy systemu 

kształcenia kadr dla zarządzania 

rozwojem regionu 

5.2. – Gmina Praszka; 

 

Pracownicy Urzędu uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach i 

konferencjach z zakresu prowadzonych spraw oraz nowelizacji przepisów 

prawnych. 

Udział w procesach rozwojowych 

realizowanych na poziomie Obszaru 

Funkcjonalnego Kluczbork-

Namysłów-Olesno 

5.4. – Gmina Praszka;  
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Udział w procesach lobbingowych 

na rzecz obszaru i regionu, czy 

rozwój współpracy i partnerstw 

krajowych i międzynarodowych 

5.4. – Gmina Praszka; 

M-GOKiS - Współpraca z jednostkami samorządowymi z terenu powiatu 

oleskiego i województwa opolskiego, ośrodkami kultury i sportu. 

W ramach kontynuacji współpracy partenerskiej Praszka-Mutterstadt w 2016 

roku delegacja pracowników M-GOKiS uczestniczyła w spotkaniu w 

Mutterstadt odnośnie możliwości współpracy kulturalno - sportowej. 

Pierwszym owocem tego spotkania będzie spotkanie drużyn piłki nożnej w 

Mutterstadt w czerwcu 2017 roku. 
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