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       Praszka, dnia 2017-06-21        

OR.I. 0057.4.2017  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 12 kwietnia 2017 r. do  21 czerwca 2017 r. 

 

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

-   w zakresie spraw finansowych :    

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na dzień 31.05.2017r.: 

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

od początku roku do dnia 31.05.2017 r.  

Na plan dochodów w kwocie 45.090.245,68 zł wykonanie wynosi  18.939.949,49 zł 

 tj. 42,0 % w stosunku do planu. 

 

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

od początku roku do dnia 31.05.2017 r.  

Na plan wydatków w kwocie 47.863.597,68 zł wykonanie wynosi 18.199.846,05 zł  

tj. 38,0 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 

pomocy społecznej o kwotę 2.840,12 zł oraz  na zwrot podatku akcyzowego producentom 

rolnym  o kwotę 187.094,16 zł. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Trwają prace przy dobudowie klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w 

Kowalach. Zakończenie prac planowane na 31.07.2017 r. 

2. Trwają prace przy realizacji II etapu rozbudowy i przebudowy budynku komunalnego 

przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce. Prace wykonuje ZRB Mieczysław Domański za 

kwotę: 210.305,00 zł. Termin wykonania prac upływa: 16.10.2017 r. 

3. Otwarto oferty w przetargu na budowę toalet publicznych w Praszce . Wpłynęły dwie 

oferty. Najtańsza w kwocie: 205.385,44 zł. Trwa ocena ofert ( rozstrzygnięto). 

4. Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. Wodnej i części ul. Ogrodowej w 

Kowalach. Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza w kwocie: 1.270.432,10 zł. Trwa ocena 

ofert. 

5. Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. Bratków, Tulipanów i jednego sięgacza 

ul. Mickiewicza w Praszce. Wpłynęła jedna oferta w kwocie: 322.754,69 zł. Trwa 

ocena ofert. 

6. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni 

krytej w Praszce - rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i 

podtrzymująca jego funkcje” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Termin 

rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r. 
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7. Zakończono remonty cząstkowe dróg. 

8. Wykonano trwałe nasadzenia na rabatach w Rynku. Prace wykonała firma Pielęgnacja 

Ogrodów Małgorzata Witkowska z Mokrska. 

9. Wpłynęły oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy. 

Wybrano ofertę firmy RENOVO s.c. z Łodzi za kwotę: 28.249,78 zł. Zadanie będzie 

dofinansowane przez WFOŚiGW w Opolu. 

10. Trwa wykaszanie dróg gminnych. Prace zakończą się w tym tygodniu.  

11. Zlecono prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń na potrzeby dodatkowej grupy 

przedszkolnej w Ganie. Koszt prac: 29.891,86 zł 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. Przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: 

o 13 kwietnia - na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce oraz Publicznej    

Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Kowalach. Na kolejna kadencje wybrano 

Panią Aurelie Popławską i Panią Lidię Kowalską Owczarek.   

o 18 kwietnia na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Ks.Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Wybrano Panią Patrycje Belka ( złożone były 

cztery oferty) 

o 25 kwietnia na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce. Na kolejna 

kadencja wybrano Panią Iwonę Ignaczak.  

2. 20 kwietnia przesłany został do Opolskiego Kuratora Oświaty  raport jednostek    

scalonych oraz zestawienie zbiorcze baz danych oświatowych Gminy Praszka w systemie 

informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.  

3. Dyrektorzy przygotowali arkusze organizacji szkół i przedszkoli, które przedstawiono do 

zaopiniowania związkom zawodowym. Po uzyskaniu opinii – opinia była pozytywna – 

przesłano do zaopiniowania do Opolskiego Kuratora Oświaty. Oprócz arkusza  Zespołu 

Placówek Specjalnych – arkusze zostały pozytywnie zaopiniowane. Do arkusza Zespołu 

placówek Specjalnych Pan Kurator zakwestionował liczebność klasy w Szkole 

Przysposabiającej do pracy oraz, ze wskazanych zostało dwóch nauczycieli, którzy 

dopiero na konie czerwca będą posiadali odpowiednie kwalifikacje. Zmiany te ( czyli 

podział klasy na dwie – dodatkowo przybędą 42 godziny) należy wprowadzić w aneksie. 

Arkusze po zatwierdzeniu przekazane zostały  do placówek oraz do Kuratora Oświaty. 

4. W porozumienie z Kuratorium Oświaty w Opolu organizowany jest wypoczynek dla 

dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego w miesiącach wakacyjnych – 5 miejsc. 

5. W dniu 25 maja 2017 odbyła się narada dyrektorów, na której omawiano sytuacje 

finansową i potrzeby placówek co do niezbędnego wyposażenia nowo tworzonych klas. 

6. Na wniosek rodziców dzieci, które zapisywane są na dyżury wakacyjne – wydłużono 

godziny dyżurów przedszkoli w Strojcu, Ganie, Kowalach, Przedmościu i ZPS tj. od 8.00 

do 15.30. Wcześniej dyżur w tych placówkach był planowany do godz. 13.00.  

7. Zakończyła się I tura nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III. Duga 

tura będzie zorganizowana w miesiącach wrzesień-grudzień.  

8. Aktualnie w Publicznym Przedszkolu nr 2  w Praszce przeprowadzana jest kontrola z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Opola. 

9. 12 czerwca wypłacone zostało świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla pracowników oświaty oraz emerytów na łączną kwotę 482.629,85 zł. 
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10. W dniu 11 czerwca odbył się jubileusz 25 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 

Wandy Chotomskiej w Praszce a w dniu 13 czerwca Jubileusz 25 lecia Zaspołu Placówek 

Specjalnych w Praszce. 

11. W dniu 19 czerwca 2017 otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że nasz 

wniosek o dofinansowanie projektu „Kształcenie w młodości, sukces w przyszłości 

uczniów z gminy Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 20145-2020 otrzymał 91,5 punktów na 140 możliwych 

do osiągnięcia i wybrano nasz wniosek do dofinansowania.  Wartość projektu 1 080 

702,13 a kwota dofinansowania 1 026 667,02. Wkład Gminy to udostępnienie sal i 

znajdującego się tam sprzętu. Czas realizacji – do 30 czerwca 2019. Projekt będzie 

obejmował uczniów PSP Nr 2 i PSP nr 4 oraz Gimnazjum.  

 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

    Zgodnie z uchwałą Nr 185/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia  przez Gminę Praszka wkładu  

niepieniężnego, umową przeniesienia  własności  nieruchomości,  zawartą  aktem notarialnym 

Rep. A nr 7 444/2017 z dnia  30 maja 2017 r. zostało przeniesione prawo własności działek – 

jako wkład niepieniężny ( aport ) o łącznej wartości 358 000,00 zł , na rzecz Spółki z o.o. ,, 

Oczyszczalnia Ścieków Praszka”  z  siedzibą w Przedmościu, oznaczonych na ark.  mapy 6 

obręb Przedmość nr 14/5 o pow. 0,5826 ha i 14/6 o pow. 1,2264 ha oraz na ark. mapy 7 obręb 

Przedmość nr 253/2 o pow. 0,0560 ha.  

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

1/ W  omawianym okresie strażnicy miejscy dwa raz udzielali asysty  pracownikowi 

OPS w związku z czynnościami wykonywanymi u podopiecznych Ośrodka w tym jeden raz 

w stosunku do osoby chorej, która nie przestrzega przepisów o trzymaniu zwierząt, do OPS 

zgłoszono też sprawę bezdomnego, który wchodzi na prywatny teren i zachowuje się 

nieodpowiednio. Cztery  raz pracownikowi ewidencji ludności w związku  z koniecznością 

dostarczenia  korespondencji urzędowej dla osób starszych, które mają problem z 

poruszaniem się – sprawy dotyczyły dowodów osobistych oraz potwierdzeń własnoręczności 

podpisów. Dwa raz pracownikowi ochrony środowiska przy czynnościach związanych z 

obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia oraz w sprawie pozostawionych na prywatnej 

działce gałęzi po pracach porządkowych wykonywanych w imieniu gminy. Ponadto 

wykonano 47 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W trakcie 

służby wykonano też dwanaście wyjazdów służbowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego celem 

dostarczenia korespondencji urzędowej do instytucji na terenie miasta oraz gminy. Wykonano 

też dwa wyjazd służbowy poza teren gminy w sprawach Urzędu Miasta. W miesiącu kwietniu 

i czerwcu przez siedem dni rozwożono po terenie gminy upomnienia dotyczące podatku 

rolnego. Dwa razy udzielono też asysty placowej na targowisku miejskim w związku z 

trudnościami poboru opłat od obywateli Rumunii i Bułgarii.  

2/ W omawianym okresie kwiecień - czerwiec strażnicy miejscy wspólnie z policją 

odbyli 14 służb z czego trzy w godzinach nocnych, trzy popołudniowych a osiem pozostałych 

w godzinach dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i 

zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. Na 

zmianie III czynności służbowe wykonywano wspólnie z Dzielnicowym i też zwracano 

uwagę na osoby bezdomne oraz te miejsca gdzie najczęściej się gromadzą – uwag nie 

odnotowano. Wspólnie patrolowano tereny osiedlowe ze zwróceniem uwagi na prawidłowe 
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parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania. Na zmianie II zabezpieczano uroczystości 

Fatimskie w Parafii Św. Rodziny. W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy 

Senatorskiej patrolowano to miejsce i informowano kierowców o tym, że ta ulica jest 

jednokierunkowa. W związku z zaleceniami, wspólnie patrolowano też ogrody działkowe i 

ich okolice ze zwróceniem uwagi na zapobieganie dewastacji mienia. Udzielono też pomocy 

firmie prowadzącej remont Dk 45. Wspólnie udzielono też pomocy mężczyźnie, który będąc 

pod wpływem alkoholu zasłabł i konieczne było wezwanie karetki, która po udzieleniu 

pomocy przewiozła jednego do szpitala, a drugi został odebrany z dyżurki przy ul. Kopernika 

przez członka rodziny. Wspólnie zabezpieczano też uroczystości Bożego Ciała na terenie 

Praszki, przejazd rajdu rowerowego oraz przejście korowodu z wiankami na plac przy 

Wyderce. Wspólnie zabezpieczano też trasę objazdu w związku z tragicznym wypadkiem 

drogowym. 

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

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 8 raz w stosunku do instytucji. Podczas 

interwencji zobowiązywano ich do oczyszczenia chodników z zalegających tam nieczystości, 

uporządkowania posiadanych na terenie miasta działek, zabezpieczenia w sposób odpowiedni 

prowadzonych prac budowlanych oraz przycięcia i uporządkowania odrostów iglaków, 

krzewów i żywopłotu, które wychodziły na chodnik i powodowały duże zanieczyszczenie i 

utrudniały ruch pieszych. Zobowiązano też do naprawy uszkodzonego ogrodzenia, które 

stwarza zagrożenie dla przechodniów. Przeprowadzono też dziesięć kontroli przestrzegania 

przepisów o trzymaniu zwierząt – psów, które są trzymane na uwięzi ponad 12 godzin, zbyt 

krótkich łańcuchów  oraz jak wynikało z opisu pies nie jest odpowiednio karmiony – w tych 

sprawach wydano odpowiednie zalecenia i wyznaczono termin usunięcia nieprawidłowości 

oraz skontaktowania się z lekarzami weterynarii. Te sprawy dotyczyły zgłoszeń sąsiedzkich, 

podobnie jak sprawa przyorania pasa drogowego w miejscowości Brzeziny. W związku ze 

zgłoszeniem otrzymanym ze Spółdzielni Mieszkaniowej, wspólnie z administratorem 

dokonano kontroli dwu podmiotów gospodarczych, które wg zgłaszającego nie posiadają 

pojemników do gromadzenia odpadów. Tylko w jednym przypadku zgłoszenie było zasadne, 

gdyż właściciel lodziarni nie posiadał pojemników i podpisanej umowy na odbiór odpadów.  

Zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości co zostało wykonane. W firmie Goskom 

interweniowano w sprawie zapchanych studzienek ściekowych, uszkodzonej kładki na placu 

zabaw oraz uszkodzonych masztów – uchwytów do mocowania flag na budynku 

komunalnym co stanowiło zagrożenie dla przechodniów. W ZDKiA interweniowano w 

sprawie konieczności zabrania padłych saren w miejscowości Strojec i Kowale, 

obluzowanych pokryw studzienek w pasie drogowym Dk 45, w Zarządzie Dróg Powiatowych  

interweniowano w sprawie przycięcia odrostów przy drzewach, które zasłaniają widoczność 

przy skrzyżowaniach.   

4/ W miesiącu kwiecień - czerwiec przyjęto dwudziestu czterech interesantów, którzy 

zgłaszali skargi min. w sprawach: parkowania pojazdów w bramie wjazdowej do posesji oraz 

w bramie prowadzącej na teren ogrodów działkowych – tu dwa zgłoszenia, nieodpowiedniego 

zachowania kierowcy na osiedlu, który mimo zwracanej uwagi parkuje pojazd w sposób 

utrudniający ruch (został ukarany mandatem karnym), nie przestrzegania przepisów ruchu na 

ulicy Senatorskiej, handlowania na targowisku osób narodowości rumuńskiej i bułgarskiej, 

którzy zaniżają ceny oferowanych towarów, sprzedaży drobiu na starym placu targowym 

niezgodnie z przepisami – po sprawdzeniu okazało się, że sprzedawca spełnia wymogi i 

posiada też nadzór weterynaryjny nad sprzedawanym drobiem, który sprawuje lekarz 

weterynarii z Olesna. Gałęzi, które zwisają nad chodnik i utrudniają przechodzenie, nie 

przestrzegania przepisów porządkowych przez właściciela Lunaparku czasowo ustawionego 

przy ul. Listopadowej. Auta, którego stan wskazuje na to, że nie jest używane a zajmuje 

miejsce na parkingu – po ustaleniu właściciela zobowiązano Go do usunięcia pojazdu, co 
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zostało wykonane (pojazd oddany na złom). Uszkodzonych znaków przy drogach gminnych 

na terenie Praszki, zanieczyszczonego placu przy rzece Prośnie. Zalewania posesji w Strojcu 

przez wody opadowe – w tym przypadku sporządzono dokumentację fotograficzną oraz 

sporządzono notatkę z wizji lokalnej. Zaniedbywania psa i nie poddanie go szczepieniu – 

wspólnie z lek wet. Przeprowadzono kontrolę, spowodowano, że pies został zaszczepiony a 

ponadto upomniano właścicielkę o możliwości odebrania jej psa w przypadku jego 

zaniedbywania. Dużych psów, które biegają w miejscowości Rozterk – po złapaniu zostały 

zabrane do schroniska. Złego ustawienia znaków przy Rondzie Kalwaryjskim – sprawę 

przekazano do ZDKiA. Wprowadzenia zakazu wjazdu rowerami na teren targowiska. 

Udzielono też pomocy Dyrektorowi PSP Nr 3, na terenie której młody ptak wpadł do rynny i 

nie mógł się wydostać. Strażnik po wejściu na drabinę uwolnił ptaka. 

5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które 

dotyczyły min: spraw już wcześniej opisanych w punktach 3 i 4, a jedna sprawa dotyczyła 

pojazdu, który miał być sprzedany sąsiadowi, ale ten go eksploatuje i unika kontaktów z 

właścicielem. Aroganckiego zachowania osoby bezdomnej, która samowolnie wchodzi na 

posesje i nie zachowuje się w sposób właściwy mimo zwracanej uwagi. Palenia w piecu 

paliwem niewiadomego pochodzenia, które powoduje zadymianie posesji sąsiedzkich. Nie 

przestrzeganie przez byłego męża zasad dobrego współżycia, który nie dba o część posesji, 

która została przyznana jemu po podziale majątku w trakcie sprawy rozwodowej. Nie dbanie 

przez właściciela o czystość na niezamieszkałej posesji oraz w jej otoczeniu. Nie 

przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – głodzenie psa, w wyniku przeprowadzonej 

kontroli właścicielka psa zakupiła odpowiednią ilość karmy i zaszczepiła psa. W dwu 

przypadkach zgłosili się też mieszkańcy sąsiednich gmin z prośba o interwencje, ale im 

wytłumaczono, że te sprawy mogą zgłaszać tylko do Komisariatu Policji, gdyż straż miejska 

działa tylko na terenie gminy Praszka. 

6/ W miesiącu kwiecień - czerwiec przez wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach 

rannych patrolowano okolice przejść dla pieszych przy ul. Fabryczna (PSP 3), Warszawska 

(PSP 4) i Piłsudskiego (PSP 2) ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Do 

GOSKOM zgłoszono sprawę zarwanej studzienki przy ulicy Piłsudskiego, która powodowała 

zagrożenie dla przechodniów (usterkę usunięto), właścicielowi terenu – dawny parking na 

Sakrajdzie zgłoszono sprawę konieczności lepszego zabezpieczenia wjazdu na ten teren, 

celem uniknięcia w przyszłości powstania tam dzikiego wysypiska, udzielono też pomocy 

kierowcy TIR, który pomylił drogi i zakopał się przy ul. Wodnej. Na czas wyciągania tego 

samochodu wstrzymywano ruch drogowy. Podczas patrolowania miasta trzy razy ustawiano 

w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicach miasta. Do Goskom zgłoszono też 

sprawę poluzowanych studzienek na ulicy Słowackiego w pasie drogi krajowej Dk 45. 

Zobowiązano też firmę zajmującą się opróżnianiem pojemników na odzież używaną do ich 

opróżnienia gdyż worki z odzieżą są już ustawiane przy pojemnikach (polecenie wykonano) – 

takich poleceń w omawianym okresie wydano dwa.  

        7/ W miesiącu maju strażnicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych 

osobowych oraz ich przetwarzania a komendant w spotkaniu szkoleniowym komendantów z 

województwa opolskiego. 

        8/  W dniu 8 czerwca podczas wykonywania czynności służbowych – rozwóz upomnień 

dotyczących podatku rolnego po terenie gminy jeden ze strażników został pogryziony przez 

psa w miejscowości Rosochy. Konieczne było udzielenie pomocy lekarskiej i wzięcie 

zastrzyków. Ze zdarzenia sporządzono notatkę służbową. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    i Pełnomocnika Burmistrza :   
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1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji. Podczas 

tych posiedzeń komisja rozpatrzyła dwanaście spraw indywidualnych, z których cztery 

sprawy skierowano do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia 

ewentualnego sposobu leczenia,  pięć spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie 

celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Dwie sprawy zostały umorzone w związku z brakiem przeciwskazań do skierowania ich na 

drogę postepowania sadowego gdyż biegli w tych sprawach wydali opinie negatywne 

odnośnie uzależnienia od alkoholu. Jedno postepowanie zostało wstrzymane w związku z 

do0browolnym podjęciem leczenia odwykowego. Podczas tych posiedzenia komisja 

zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w 

związku z wygasaniem posiadanego w dniu 31 maja 2017 roku.  

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

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

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

problem alkoholowy.  W jednym przypadku w związku z prośbą zainteresowanego w sprawie 

sporządzono Niebieską Kartę a informację o występowaniu przemocy domowej przekazano 

do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisariatu Policji w Praszce celem wszczęcia 

procedury i skierowanie go do pracy w zespołach roboczych. Udzielano też informacji o toku 

postepowania w przypadku deklaracji dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub 

informowano jak wygląda postepowanie w przypadku podjęcia czynności przez komisję. 

Zostały pobrane dwa wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. Wnioski te były rozpatrywane na w/w posiedzeniu komisji. Do Prokuratury 

Rejonowej w Oleśnie zgłoszono sprawę zastraszania członka rodziny w związku ze złożonym 

wnioskiem o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do komisji 

zgłosiła się też jedna osoba z poza naszego terenu, która zgłosiła sprawę członka rodziny, 

który nadużywa alkoholu a jest osobą samotną. Wniosek rozpatrywano na czerwcowym 

posiedzeniu komisji. 

3/ W dniach 29 kwietnia do 4 maja przedstawiciele naszych stowarzyszeń 

abstynenckich uczestniczyli w XXVI Zlocie Wiosennym Rodzin Abstynenckich – Tatry 

2017, który odbył się w Małym Cichym i Murzasichlu. Z naszej gminy w tym złocie 

uczestniczyło 10 rodzin. Członkowie naszych stowarzyszeń trzeźwościowych uczestniczyli 

też w czerwcu w Jasnogórskich dniach skupienia w Częstochowie.  

4/ W dniu 28 kwietnia 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego została przesłana wypełniona ankieta sprawozdawcza PU-9072 dotycząca 

podejmowanych w 2016 roku w gminie zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania 

narkomanii. Ankieta została przyjęta i otrzymano potwierdzenie złożenia ankiety. 

5/ W dniu 3 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Zdrowia została przesłana ankieta 

sprawozdawcza PARPA G1 dotycząca działalności gminy w zakresie profilaktyki 

alkoholowej za 2016 rok. Ponieważ ankieta była wykonywana w wersji elektronicznej 

otrzymano potwierdzenie jej złożenia. W dniu 18 kwietnia 2017 roku otrzymano 

potwierdzenie zaakceptowania złożonej ankiety. 

6/  W dniu 27 maja Stowarzyszenie „Nepsis” oraz Klub Abstynenta zorganizowali 

spotkanie trzeźwościowe w związku z XVIII rocznicą powstania pierwszej grupy AA na 

terenie Praszki. Spotkanie zostało poprzedzone mszą świętą a następnie uczestnicy tej 

uroczystości przenieśli się do Sali OSP w Kowalach. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i klubów abstynenta z województw: 

opolskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Byli też przedstawiciele władz miasta 

oraz zaprzyjaźnionych zakładów pracy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele 

zarządów regionalnych z w/w województw oraz przedstawiciel Związku Krajowego AA. 
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7/ Trwają imprezy i spotkania związane z realizacją tegorocznej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, do której w tym roku przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz 

gimnazja z terenu naszej gminy. Łącznie to 927 uczestników. Pierwsze imprezy już się 

odbyły min. w PSP SPSzK w Wierzbiu, Publiczne Gimnazjum w dniu 6 maja zorganizowało 

Grę Miejską, Świetlica Wiejska w Brzezinach konkurs plastyczny o tematyce 

antyalkoholowej a ZPS w dniu 5 maja imprezę integracyjną – zawody pod nazwą „Uczeń na 

medal”. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 wspólnie z LKS „Basket” zorganizowali Rajd 

Rowerowy pod nazwą „Rowerem przez Świat” oraz festyn rodzinny w imprezie brało udział 

ponad 220 osób. Imprezy pod hasłami kampanii na „Na skrzydłach przyjaźni odbyły się też w 

PSP Nr 4 w Praszce oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strojcu. 

8/ W dniu 8 czerwca 2017 roku w salach Muzeum w Praszce odbył się IX finał 

konkursu poezji nie tylko abstynenckiej, którego organizatorem od dziewięciu lat jest 

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa”. Na konkurs napłynęło 

ponad 20 prac literackich z gmin Praszka, Olesno, Dobrodzień, Zębowice oraz z Gliwic, 

Sosnowca i Tarnowskich Gór. Komisja nagrodziła 8 prac w dwu kategoriach to jest 

młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych członków Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich. W 

spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele starostwa Powiatowego z Olesna oraz Gminy 

Praszka. 

 

 

Inne informacje: 

 

- Odbyła się tegoroczna  Biesiada Świętojańska – podziękowania dla organizatora – Pana 

Jacka Paca – dyr. MGOKiS oraz dla uczennic gimnazjum i ich opiekunki – Pani Agnieszki 

Nowałki. 


