
UCHWAŁA NR 288/XXXVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 29 maja 2018 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 2018 r. poz. 994), 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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Załącznik do uchwały Nr 288/XXXVI/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 maja 2018 r.

Id: C723F7B2-A0CD-4EAB-B54D-3866F492329B. Podpisany Strona 1



 

2 | S t r o n a  

 

                                                              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 2017 r.  

„Roczny Raport” o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 został 
opracowany na podstawie źródłowych danych pozyskanych: 
z 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 2017 r. podejmowane i podjęte działania w zakresie postanowień ujętych w SRGP 

zostały zaprezentowane według niżej wymienionych 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 

operacyj

-ne 

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 Alkoholowych- 

prowadzone były zaplanowane działania związane z promocją w ramach kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wyniku czego 9 uczniów z naszych szkół otrzymało 

nagrody od organizatorów kampanii  oraz jeden uczeń został laureatem 

ogólnopolskim i swoja nagrodę odebrał w październiku 2017 roku w 

Warszawie.  Stowarzyszenia abstynenckie w swoich działaniach promują zdrowy 

styl życia poprzez organizacje spotkań, w tym było spotkanie prezesów 

stowarzyszeń abstynenckich i klubów abstynenta z województw śląskiego i 

łódzkiego w miesiącu wrześniu 2017 roku. Spotkanie odbyło się w naszym Klubie 

Abstynenta. Stowarzyszenie „Nepsis” zorganizowało w sierpniu 2017 roku 

integracyjny spływ kajakowy zakolem Warty. Stowarzyszenie „Nasza Szansa” było 

organizatorem ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego drużyn abstynenckich w 

miesiącu listopadzie na Hali Sportowej „Kotwica”.  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; 

MGOKiS - Z obiektów Świetlic Wiejskich korzystają bezpłatnie  Stowarzyszenia 

powstałe  na terenach niektórych sołectw Gminy Praszka  (Szyszków, Strojec,  

Przedmość). 

Muzeum w Praszce: W 2017 roku Muzeum współpracowało z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w  Gminie Praszka, jak i Powiecie Oleskiem, 

województwie opolskiemm 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, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne , Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni 

Obywatele, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne,  Polskie Towarzystwo 

Turystyczno–Krajoznawcze – Oddział w Oleśnie, Opolscy Genealodzy – Koło w 

Praszce, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Przykładowe formy współpracy to: 

współorganizowanie wydarzeń kulturalno–naukowych takich jak: IV Praszkowskie 

Spotkanie Rodzin  , XIII Ogólnopolskie i IV Międzynarodowe Sympozjum 

Numizmatyczne, III 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.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi,  uczestniczy w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez te 
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organizacje, współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi „Nadzieja” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Słonecznik” .  

Ponadto przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie od 2014 roku działa 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zaburzonych Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo 

„Nadzwyczajni”, które zostało powołane do życia z inicjatywy pracowników ŚDS-u. W 

życie Stowarzyszenia zaangażowani są również opiekunowie i rodziny uczestników ŚDS.  

 

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; 

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, stanowiące materialne 

świadectwo minionych lat. Dział Etnograficzny skupia się na zachowaniu tradycji 

lokalnych, kolekcjonowaniu artefaktów związanych z rodzimymi zwyczajami i 
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obrzędami, wytworów regionalnych artystów nieprofesjonalnych. Swoje eksponaty 

muzeum udostępnia zwiedzającym na wystawach stałych oraz czasowych. Ponadto 

pracownicy muzeum prowadzą na potrzeby opracowań naukowych kwerendy w 

archiwach, bibliotekach i innych instytucjach naukowych, biorą udział w sesjach, 

konferencjach popularno-naukowych, przeprowadzają wykłady i prelekcje. Wyniki 

badań oraz opracowania naukowe  pracowników Muzeum publikowane są na 

łamach lokalnych wydawnictw m.in. Rocznika Powiatu Oleskiego, Rocznika 

Wieluńskiego i Veritati et Caritati itp. Dzięki  badaniom przeszłości Praszkowskich 

Żydów pokazuje się pełnym obraz dziejów naszej gminy oraz przywraca się do 

publicznej pamięci historię, kulturę, religię dawnych mieszkańców naszej Gminy 

pochodzenia żydowskiego. Badania te wspomagane są przez kontakty z rodzinami 

ocalałych z zagłady praszkowskich Żydów. W 2017 roku Muzeum w Praszce 

odwiedziły cztery grupy potomków Żydów z Praszki.  Muzeum współpracuje z 

młodzieżą oferując wsparcie merytoryczne w projektach, które pozwalają na 

obradowanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży 

Biblioteka Publiczna w Praszce:   Dla mieszkańców i czytelników biblioteki 

zorganizowano spotkania autorskie: 

- spotkanie autorskie z Grzegorzem Kołbą, 30.03 

- spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, 05.04 

- spotkanie autorskie z Moniką Jurczyk, 12.05 

- spotkanie  z Leszkiem Szczasnym, podróżnikiem - z cyklu Kawiarenka pod 

Globusem, 27.11 

-Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Dzieł Polskich Autorów na 

rynku w Praszce – „Wesele” St. Wyspiańskiego  

-Przeprowadzono konkurs „Między lądem a morzem” z okazji Roku Josepha 

Conrada – Korzeniowskiego (nagrody książkowe) 

- Zorganizowano wystawy tematyczne związane z wydarzeniami pisarskimi: 

I/II 2017  Wystawa dzieł J.R.R Tolkiena oraz innych autorów gatunku  fantasy 

hasło: Zderzenie światów fantastyki Wystawa pt. „All you need is love”, czyli 

romanse wszech czasów 

III.  Wystawa twórczości J. Kraszewskiego „W krainie starej baśni” 

Akcja „Czytam w podróży Herberta”- rozdawanie zakładek z cytatem z utworu 
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Herberta 

IV. Wydanie limitowanej serii zakładek BPMiG Praszka 

V. wystawa dzieł W. S. Reymonta 

Zorganizowano obchody Tygodnia Bibliotek:  

hasło: „Biblioteka to skarbnica lekarstw” 

VI. Noc Bibliotek 

Hasło: „Kto czyta książki, żyje podwójnie” U. Eco Akcja Boockrossing, czyli 

wędrująca książka, 

Rozdawanie i wymiana książek między czytelnikami  

VII/VIII Wakacje z książką „Bierz książkę i w drogę”- wystawa książek 

podróżniczych 

IX. Narodowe Czytanie na rynku w Praszce 

X. Czytanie poezji H. Poświatowskiej przez uczniów gimnazjum  

XI. Wystawka biografii i czasopism nt. M Skłodowskiej-Curie 

XII. Wystawa książek o tematyce świątecznej 

Przeprowadzono lekcje biblioteczne wstępne dla młodszych dzieci oraz tematyczne 

dla dzieci starszych i młodzieży. Odbyło się głośne czytanie bajek dla 

przedszkolaków oraz spotkania z Pluszowym Misiem. Przyjęto wiele wycieczek 

dzieci przedszkolnych, które zapoznano z pracą biblioteki i jej zbiorami.  

 

W Gminie odbywa się szereg cyklicznych imprez sportowych, organizowane są 

również cykliczne imprezy o charakterze kulturalnym: w pierwszych dniach    

maja  corocznie obchodzone  są  Dni Praszki, w czerwcu organizowana jest w 

Praszce  Biesiada Świętojańska, we wrześniu Festyn Rodzinny a w miejscowości 

Strojec organizowana jest co roku impreza pod nazwą Strojecka Majówka oraz 

Strojecka Biesiada Ludowa. 

Ponadto 2 razy w roku w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

organizowane są kiermasze świąteczne. 

Czynny udział szkół w kiermaszach świątecznych (występy artystyczne), obchodach 

świąt państwowych i imprez gminnych np. Biesiada Świętojańśka,  Gminne 

Kolędowanie, obchody Święta Niepodległości. 
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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: zainstalowano centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w 

Wierzbiu (wspólnie z Radą Sołecką w Wierzbiu) 

- przeniesiono lokal w Ganie (w tym samym budynku i na tym samym poziomie) 

- wyposażono Filię Biblioteczną w Ganie: w wykładzinę podłogową, nowe  regały, 

biurko pod komputer i drukarkę, ladę biblioteczną i szafę, pionowe rolety okienne 

- wymieniono regały w Bibliotece Publicznej w Praszce 

- wymieniono oświetlenie Filii Bibliotecznej w Strojcu 

 

 

Promocja korzystania z e-

usług publicznych wśród 

mieszkańców i 

przedsiębiorców 

1.4. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

organizacyjne gminy; 

– jednostki pomocnicze 

gminy - sołectwa; 

 

 Od lutego 2017 r. na zlecenie Gminy Praszka przygotowywane  są multimedialne 

materiały dziennikarskie w jakości Full HD i opublikowane na specjalnym kanale 

serwisu YouTube pod nazwą „iTV Praszka”. Dostęp do tych materiałów możliwy 

jest również ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce. Tematem są 

bieżące sprawy i wydarzenia w Gminie Praszka.         

W 2017 roku Gmina dokonała zakupu bezpłatnej dla mieszkańców Gminy aplikacji 

na smartfony. Aplikacja umożliwia informowanie jej użytkowników o bieżących 

aktualnościach i ogłoszeniach Urzędu Miejskiego, prowadzenia kalendarza 

wydarzeń, przekazywania komunikatów i ostrzeżeń z Regionalnego Systemu 

Ostrzegania, dostęp do iTV Praszka oraz elektronicznego kalendarza wywozu 

odpadów.   

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 plus, profile Świetlic Wiejskich  

M-GOKiS) ) ze stale poszerzającym się udziałem mieszkańców Gminy. Od 2015 

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

bezpłatnie, dostępny dla wszystkich mieszkańców, również w wersji elektronicznej 

na stronie Gminy.   

Muzeum w Praszce  - systematyczne rozbudowywanie  strony internetowej, na 

której na bieżąco umieszczane są wszystkie  informacje dotyczące nowych wystaw, 

wydarzeń oraz projektów organizowanych przez Muzeum. Ponadto na stronie 

internetowej zamieszczane są informacje dotyczące zbiorów instytucji oraz 
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archiwalnych wydarzeń. Muzeum komunikuje się ze swoimi odbiorcami pocztą 

elektroniczną a baza kontaktów jest konsekwentnie powiększana. Muzeum 

współpracuje również z wieloma centrami informacyjnymi jak: OOL,  NTO, strona 

internetowa Gminy Praszka i inne. 

ŚDS w Ganie - informacje  o  placówce przekazywane są za pomocą strony 

internetowej (sdsgana.pl),  mediów społecznościowych oraz za pośrednictwem  

różnego rodzaju portali, na stronach gminy Praszka i powiatu oleskiego, gdzie na 

bieżąco podawane są informacje o ważnych wydarzeniach z życia  ŚDS w Ganie. 

 

Id: C723F7B2-A0CD-4EAB-B54D-3866F492329B. Podpisany Strona 9



 

10 | S t r o n a  

 

 

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; 

Uchwałą nr 223/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  18 października 

2017 r.  zatwierdzono  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki  

i w obrębie Kowali . 

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 27-

11-2017 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; 

Podjęta została  Uchwała  NR 244/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ w Praszce 

z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących  

nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka, na podstawie której  inwestor                      

może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do 

budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą stanowiących 

własność przedsiębiorcy  lub będących w jego wieczystym użytkowaniu po 

spełnieniu warunków określonych w/w uchwałą. 
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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; 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu organizował  

bezpłatne konsultacje w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy 

Europejskich, które odbywają się dalej w ramach Mobilnego Punktu 

Informacyjnego w Oleśnie.(Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy). 

W czasie spotkania udzielano informacji nt.  możliwości  dofinansowania ze 

środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz na 

rozwój, możliwości skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki ze 

środków europejskich na rozwój firmy. Gmina Praszka otrzymuje 

każdorazowo informacje o spotkaniach i przekazywała do wiadomości 

publicznej poprzez zamieszczenie jej na stronie Gminy , na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie oraz bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom . 

 

Rozwój  przedsiębiorstw 

poprzez inwestycje w środki 

trwałe, wartości  

niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz 

poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach 

zagranicznych 

2.1. – przedsiębiorcy; 

Wydano decyzje o pozwoleniu na budowę  i rozbudowę  zakładów 

usługowych na terenie Gminy tj. dla Narzędziowni w miejscowości Strojec 

ul. Częstochowska i Frech Polska w Przedmościu ul.  Główna. 

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; 

 

Wszelkie informacje dotyczące form wsparcia ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  są podawanie do 

wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy 

Praszka oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. 
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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 

Rozwój oferty doradztwa 

zawodowego na poziomie 

kształcenia gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego 

2.3. 

– placówki kształcenia 

gimnazjalnego; 

– placówki kształcenia 

ponadgimnazjalnego;  

 Zgodnie z nową podstawą programową w klasach gimnazjalnych jak i w VII 

i VIII szkól podstawowych wprowadzone są godziny z doradztwa 

zawodowego. 

Ponadto uczniowie klas gimnazjalnych mogą wykazać się wiedza o rynku 

pracy poprzez udział w konkursie dotyczącym rozwoju zawodowego 

organizowanym przez PUP i PCPR. 

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach i warsztatach w 

zakresie doradztwa zawodowego organizowanych przez Szkoły 

Ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Oleskiego oraz przez przedsiębiorców  

( Neapco Europe Sp. z o.o. Praszka  oraz ALUDESIGN Sp. z o.o. w 

Gorzowie Śląskim). 
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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; 

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. Prowadzono zajęcia w ramach 

„wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” przez specjalistów tj. logopeda, 

oligofrenopedagog, surdopedagog. SP w Kowalach na wniosek do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Oleśnie otrzymała wsparcie w postaci opiekunki do dzieci w 

ramach odbywania stażu w pierwszym półroczu 2017 r. i w ramach prac 

interwencyjnych w drugim półroczu 2017 r. Po ukończeniu stażu i prac 

interwencyjnych opiekunka została zatrudniona na okres 4 miesięcy. 

W Zespole Placówek Specjalnych objęto opieką dzieci posiadające opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. 

W Gminie Praszka działa jeden żłobek niepubliczny – do którego, zgodnie z 

uchwałą dofinansowujemy do każdego dziecka w wysokości 300 zł miesięcznie. 

Obecnie żłobek jest na 15 miejsc.  

 

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; 

Wszystkie szkoły skorzystały z programu rządowego „Aktywna tablica”: 

zakupiono  sprzęt TIK,  monitoring medialny, monitor multimedialny, rzutnik 

multimedialny, nagłośnienie, tablicę multimedialną. tablicy interaktywnej, 

projektor i monitor  interaktywnego. 

SP nr 2 :  zakup sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Kształcenie w 

młodości , sukces w przyszłości uczniów Gminy Praszka”;  2 projektorów i 2 

laptopów; innego sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych we 

wszystkich sferach edukacyjnych.  

SP nr 3 - zakup 2 laptopów i drukarki, zakup programów komputerowych do 

obsługi szkoły m.in. dziennik elektroniczny, księga inwentarzowa, biblioteka, 
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stołówka, kadry; 

zakup programów do zajęć z rewalidacji; 

zakup programu do nauki programowania „Scottie Go” z WSiP;  

zakup czytników pendrive do użytku uczniów na przedmiotach matematyczno – 

przyrodniczych  i językowych; 

zakup gier i klocków edukacyjnych do przedmiotów matematycznych; 

 zakup materiałów plastyczno – technicznych niezbędnych do wykonania ozdób  

świątecznych na kiermasz lokalny. 

Wyposażenie świetlicy szkolnej w komputery, drukarkę, telewizor, Play Station 

4 oraz zestaw do nauki programowania w ramach współpracy  z Fundacją 

Orange.       

Przedszkole Nr 1 w Praszce – całkowicie zmodernizowano 1 sale zabaw dla 

dzieci (malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu wymiana mebli 

na nowe certyfikowane, wymiana dywanu), przy wsparciu finansowym Rady 

Rodziców zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. 

SP w Przedmościu  Zakupiono do pracowni komputerowej 7 komputerów 

stacjonarnych z oprogramowaniem oraz wyposażenie do gabinetu lekarskiego.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu  zakupiono laptop, pomoce 

dydaktyczne do pracy indywidualnej z uczniem na zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne i rewalidacyjne; pomoce do nauki fizyki i chemii; magnetofon i 

tablice interaktywne.   

W Zespole Placówek Specjalnych ze doposażono placówkę w sprzęt 

informatyczny (laptopy, tablica interaktywna) w ramach pozyskanych środków 

„1%” sfinansowano zakup komputerów i komunikatorów. 
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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; 

SP nr 2 – realizacja projektów edukacyjnych ze środków unijnych w zakresie 

kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych; nauk 

matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz postaw kreatywności, 

innowacyjności: realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych i doposażenia 

placówki  „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów Gminy 

Praszka”,  – projekt zajęć pozalekcyjnych „naukowych wycieczek” i działań 

Odkrywcy sekretów nauki”; klasy I – III „sztuczna inteligencja” nauka 

programowania. 

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

rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a przede wszystkim 

przedsiębiorczości, kreatywności, oszczędności  - innowacje pedagogiczne: 
innowacje pedagogiczne: 

 „Kolorowy świat książek” 

 „Exspress yourself In English” 

 „Cieszmy się czytaniem” 

 „Mali podróżnicy – poznajemy Anglię, Szkocję, Walię  i Irlandie 

Północną” 

 „Matematyka na co dzień 

- 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)  

- propagowanie postaw ekologicznych poprzez działania tj. zbiórka 

plastikowych korków, baterii, makulatury  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską               w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego „Kształcenie w młodości sukces w 

przyszłości uczniów   w Gminie Praszka” dla uczniów gimnazjum 

Rozwijanie postaw kreatywności w ramach współpracy z Fundacją Orange 
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(warsztaty, projekty, nauka poprzez zabawę) 

W ZSP w Strojcu   - prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe, 

język angielski 

- Koło dziennikarskie SUCHAREK, 

-Projekt Odkrywcy sekretów nauki’ 

- Program „Bezpieczna+” 

SP Kowalach   - Nauczyciele wykorzystują narzędzia cyfrowe w nauczaniu 

przedmiotowym, w tym z programów i aplikacji wspomagających nauczanie, z 

dydaktycznych serwisów internetowych w zakresie kształcenia kompetencji 

kluczowych na rynku pracy jako wsparcie nauki języków obcych, na 

przedmiotach matematyczno-przyrodniczych także w trakcie zajęć 

prowadzonych z uczniami m z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu 

informatycznym. Każdy uczeń w szkole ma swój komputer z dostępem do 

internetu. Tablica  interaktywna jest częstym narzędziem wykorzystywanym 

przez nauczycieli wszystkich przedmiotów w klasach IV-VII. Nauczyciele 

prowadząc zajęcia dydaktyczne dostosowują wymagania do możliwości 

psychofizycznych uczniów i stosują różnorodne, nowoczesne metody nauczania 

i wychowania, wykorzystują środki ICT otrzymane w ramach uczestnictwa w 

projektach unijnych, zakupionych z budżetu szkoły. 

SP w Przedmościu Wdrożenie innowacji pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym „ Z książką poznaję Świat”, która miała na celu kształtowanie 

postaw czytelniczych i zamiłowania do literatury ora rozwijanie możliwości 

artystycznych dziecka. Nauczyciele, prowadząc zajęcia dydaktyczne, 

dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów i stosują 

różnorodne, nowoczesne metody nauczania i wychowania, wykorzystują środki 

TIK. Szkoła współpracuje z BS w Praszce – SKO, program ma na celu 

rozwijanie przedsiębiorczości, systematyczności oraz oszczędności. 

Publiczne Przedszkole Nr 1 W  roku szkolnym 2016/2017 wszystkie pięcio i 

sześciolatki objęto nauką języka angielskiego a chętne młodsze dzieci mogły 

uczestniczyć w przedszkolu z dodatkowych płatnych zajęć z j. angielskiego. W 
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roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem nauki j. angielskiego zostały objęte już 

wszystkie dzieci w przedszkolu. 

Publiczne Przedszkole nr 2 - Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do 

kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych oraz zabaw badawczych  

udział w programach takich jak: „Czyste powietrze wokół nas”, „Wiem, Czuję, 

rozumiem- wychowanie do wartości, „Matematyk od malucha” , „Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

-  ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka 

angielskiego. 

 Muzeum w Praszce w 2017 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 oraz 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

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  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 2017 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  a 

także poszerzanie wiedzy z dziedziny historii i kultury ludowej wśród uczniów. 

Warsztaty, poprzez wspólną pracę uczestników, sprzyjały również integracji i 

rozwijały umiejętności pracy w grupach. Muzeum organizuje także wykłady i 

lekcje muzealne skierowane do uczniów różnych szczebli szkół z terenu Gminy 

Praszka i gmin ościennych oraz seniorów. 
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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; 

 

  Uczniowie SP w Przedmościu podczas wycieczek szkolnych poznawali pracę 

na Komisariacie Policji, w cukierni oraz brali udział w konkursach plastycznych. 

 Publiczne Przedszkole nr 2 Praktyki szkoleniowe i zawodowe - współpraca z 

Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania  i Administracji w 

Opolu, Akademią Jana Długosza w Częstochowie oraz Zespołem Szkół w 

Gorzowie Śląskim 

ZPS w Praszce – 2 oddziały w Szkole Przysposabiającej do Pracy (9 uczniów);  

Realizowane 2 staże 6-miesięczne z PUP w Oleśnie. 

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. Stypendium Burmistrza otrzymali 

uczniowie z każdej szkoły podstawowej i gimnazjum .  

SP nr 2 w Praszce stypedium Burmistrza Praszki przyznano dla 2 uczniów; 4 

uczniów otrzymało stypedium: „Prymusa Opolszczyzny” (1)  i stypedium 

Marszałka woj. Opolskiego „Marszałkowski talent” (1) , oraz (2) w ramach 

programu „Wspieramy najlepszych II” 

SP w Kowalach  - stypedium naukowe Burmistrza otrzymała 1 uczennica. 

Uczniowie uzdolnieni są wyróżniani i nagradzani dyplomami, pucharami a ich 

rodzice otrzymują listy gratulacyjne. Uczniowie niepełnosprawni otrzymują 

pomoc z  OPS w Praszce, organizowany jest dla nich wypoczynek letni – 

finansowany przez Kuratorium Oświaty. 

 

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, 

3.1. 

– Gmina Praszka; 

– placówki 

oświatowe; 

 Nauczyciele Szkól  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). Ponadto uczestniczą w warsztatach oraz kursach 

: wstęp do sensoplastyki, piosenki sportowej, zabawy matematyczne z muzyką, 

w krainie muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i inspiracje 

wielkanocne , w szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, 

terapii pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej i współpracy z rodzicami; 
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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) 

stała współpraca z PODN w Kluczborku w zakresie szkoleń i doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli.  

SP w Kowalach -  wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w obsłudze tablic 

interaktywnych. We współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym LOGOS z 

Częstochowy realizowane są  pokazy naukowe „Fizyka dla Smyka , które 

pozwalają na zgłębianie sekretów przyrody w sposób naukowy z kształtowaniem 

umiejętności formułowania wniosków, odkrywanie zainteresowań uczniów  i 

przygotowanie do edukacji z zakresu fizyki. W grudniu 2017 r. gościło w szkole 

kino sferyczne, uczniowie mieli okazję obejrzeć filmy wewnątrz kopuły namiotu 

w technice  3D. 

Nauczyciele Zespołu Placówek Specjalnych – nauczyciele na bieżąco 

doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych w Praszce dofinansowało udział w szkoleniach dla 

rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

Psycholog w zależności od potrzeb ucznia prowadzi pogłębioną diagnozę 

wykorzystując zakupione, dodatkowe narzędzia badawcze; nauczyciele 

motywują uczniów i ich rodziców do korzystania z wszystkich form 

edukacyjno-wychowawczych aż do 24-25 roku życia. 

 

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 

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”, 

Rządowy program „Bezpieczna+” , współpracują z OPS w Praszce. 

ZPS w Praszce udzielana jest pomoc rzeczowa- odzież obuwie, sprzęt 

gospodarstwa domowego. 

 W maju 2017 r. – Zielona Szkoła dla dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo – aktywny udział wychowawców w pracach komisji ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy OSP w Praszce;  

- bieżące monitorowanie sytuacji dziecka (ucznia) w rodzinie; 

 - systematyczna współpraca z Policją i OPS w gminach Praszka, Rudniki, 

Krzepice. 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych udzieliło pomocy 
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narkomanii, przestępczości i 

eliminowania skutków 

niedostosowania społecznego 

wśród dzieci i młodzieży 

przy sfinansowaniu letniego wypoczynku rodziców z dziećmi w Załączu – 

czerwiec 2017 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiadając na wyzwania określone w celach  

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

operacyjnego 3.2. prowadzi działania związane z rozwojem systemu wsparcia 

rodziny z uwzględnieniem pozycji dzieci i młodzieży, a w szczególności 

wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi dziecka w rodzinie i 

środowiskach pozarodzinnych, wspieraniem rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi poprzez udzielanie pomocy w formie: 

- świadczeń pieniężnych: wypłata zasiłków celowych, specjalnych zasiłków 

celowych, okresowych, stałych, przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń 

opiekuńczych oraz świadczeń wychowawczych 500+, stypediów i zasiłków 

szkolnych. 

- świadczeń niepieniężnych: przyznawanie pomocy w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych, przyznawanie gorącego posiłku dla dzieci i 

osób dorosłych, udzielanie schronienia, sprawianie pogrzebu oraz przyznawanie 

Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych, Opolskiej Karty Rodziny i 

Seniora orasz Kopert Życia. 

OPS wspiera także działania na rzecz aktywności lokalnej poprzez udostępnianie 

pomieszczeń na działanie organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie 

„Janko Muzykant”, ZHP Hufiec Praszka. 

 

PSRA „Nasza Szansa”  - z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który 

przypada na poniedziałek przed Świętami Wielkanocnymi organizowane jest 

coroczne spotkanie pn. „Trzeźwo w przyszłość” z młodzieżą praszkowskich 

szkół: gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem spotkania jest 

propagowanie trzeźwego stylu życia, uświadomienie młodzieży jakie 

niebezpeczeństwa niesie nadużywanie alkoholu, narkotyków i jakie zagrożenia 

są w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Corocznie organizowany jest także 

Ogólnopolski Turniej halowej piłki nożnej drużyn abstynenckich o „Puchar 

Burmistrza Praszki” , jest to forma współpracy z klubami sportowymi i 

młodzieżą. 
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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:   

- powołanie Rzecznika obrony Praw dziecka na terenie placówki; 

- Akademia „Nasze prawa i obowiązki” 

- spotkania z rodzicami przekazywanie na bieżąco informacji o przysługujących 

prawach i uprawnieniach; 

- pochód ulicami Praszki całej społeczności ZPS w Dniu Godności, zaproszenie 

Burmistrza do pamiątkowego zdjęcia; 

- codzienna (6 godzin) pomoc higienistki szkolnej 

- codzienna (12 godzin) rehabilitacja 

Stowarzyszenie Rodzin i przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce: udział 

nauczycieli – członków SRiPON w ogólnopolskiej konferencji w Krakowie  nt. 

Konwencji Praw Osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie SRiPON do 

zakupu pampersów, sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego, suplementów 

diety, lekarstw, badań lekarskich, badań laboratoryjnych i konsultacji 

specjalistycznych, niwelowania barier architektonicznych i komunikacyjnych, 

terapii logopedycznej, rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby wymagające pomocy w 

codziennym funkcjonowaniu do placówki wsparcia dziennego – 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Co roku Ośrodek organizuje 

wieczory wigilijne dla osób chorych, samotnych i bezdomnych oraz zabawy 

mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla dzieci. Od lutego 2017 roku 

OPS prowadzi Świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z 

rodzin problemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W lutym 2017 r. wykonano remont świetlicy, zakupiono kolorowe meble i 

dodatki w celu stworzenia cieplej i miłej atmosfery oraz warunków 

sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Zajęcia w świetlicy 

prowadzone są przez wychowawcę zatrudnionego przez OPS w Praszce. Zajęcia 

pozwalają dzieciom na wspólne spędzenie wolnego czasu, uzupełnienie wiedzy 

przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwijać talenty w ramach zajęć twórczych 

i edukacyjno-informatycznych. Wychowankowie świetlicy mają możliwość 

uczestniczenia w grach ruchowo-sportowych, planszowych, zajęciach 

manualnych oraz korzystania z x-boxa. W celu oddziaływania profilaktycznego i 
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wychowawczego organizowane są wycieczki i festyny. W 2017 r. OPS w 

Praszce zorganizował trzy pikniki integracyjne dla podopiecznych świetlicy i ich 

rodzin: „Seniorzy i dzieci”, „Lato w świetlicy” (w trakcie pikniku prowadzone 

były zajęcia garncarskie) oraz „Alkoholicy – jesteśmy razem” –hapening 

organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Wobec Zagrożeń 

„NEPSIS”. W festynie wzięło udział 15 osób dorosłych z rodzin alkoholowych 

oraz około 11 dzieci - podopiecznych świetlicy. 

Asystent rodziny w ramach swojej pracy wspiera 15 rodzin, opracowuje i 

realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym.  Praca asystenta jest wielofunkcyjna 

począwszy od funkcji wsparcia psychiczno-emocjonalnego poprzez funkcję 

monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą oraz 

koordynującą wszelkie działania skierowane na rodzinę. 

GKRPA w Praszce - 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.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie wspiera dorosłe osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące teren powiatu oleskiego, które mają trudności 

związane z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, rodzinnym i 

zawodowym. Podopieczni ŚDS korzystają z zajęć  terapeutycznych z gmin: 

Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski oraz Radłowa. W 2017 roku z pomocy 

skorzystało 51 osób. Placówka zapewnia  odwóz i dowóz na zajęcia 

terapeutyczne. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej w swojej pracy 

wspierani są przez psychologa, pracownika socjalnego oraz rehabilitanta. 

Podopieczni uczą się  samodzielności, wiary we własne możliwości i integrację 

ze społeczeństwem. Zadania te realizowane są w formie: 

- treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w ramach którego podopieczni 

doskonalą bądź uczą się samodzielnego wykonywania podstawowych czynności 

życiowych ( jedzenia, mycia się, ubierania, prania, obsługi ADG, prasowania,  

dbania o ład i porządek). W okresie wiosna-lato-jesień podopieczni dbają o 
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tereny zielone wokół placówki, 

- treningu umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów w 

ramach, którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności nawiązywania 

kontaktów, podtrzymywania rozmów, aktywnego słuchania, asertywności, 

uczenia się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania 

problemów, 

- treningu spędzania czasu wolnego - uczestnicy poznają różne formy aktywnego 

wypoczynku takie jak: zawody sportowe, występy, pokazy artystyczne, zajęcia 

muzyczne, komputerowe, biblioterapię i gry stolikowe, 

- terapii zajęciowej – w ramach której działa pracownia plastyczna, warsztat 

techniczny, pracownia ceramiczno-artystyczna, krawiecka oraz „małego 

artysty”, 

- poradnictwa psychologicznego – psycholog prowadzi indywidualne i grupowe 

zajęcia terapeutyczne, 

- terapii ruchowej – działania profilaktyczne, rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i 

rekreacyjne, które realizowane są na sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej i 

boisku, 

- współpracy z rodziną – realizacja procesu terapeutycznego jest często 

utrudniona, a czasem niemożliwa bez wsparcia najbliższych, dlatego staramy się 

zaangażować rodziny naszych podopiecznych w proces terapeutyczny, 

zapraszając ich na różnego rodzaju uroczystości, spotkania w celu wymiany 

informacji, konsultacji dot. funkcjonowania naszych podopiecznych, 

- organizacji spotkań okolicznościowych i integracyjnych – nabywanie i 

doskonalenie umiejętności organizacyjnych, wcielania się w rolę gospodarzy. 

 

 

Podnoszenie świadomości 

osób/rodzin zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym/ seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych o dostępnych 

formach pomocy i doradztwa 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

– organizacje 

pozarządowe; 

OPS w Praszce – w 2017 r.  interesariusze OPS w każdy wtorek mogli 

skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych, a w czwartek z konsultacji 

psychologicznych. Z  konsultacji prawnych skorzystało 89 osób a z pomocy 

psychologa – 98 osób. W 2017 r. OPS rozpoczął również współpracę z Caritas 

Diecezji Kaliskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa. Jest 
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specjalistycznego to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Program w swoich 

założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w 

sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy 

żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności  

osób uprawnionych… Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które 

z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie 

odpowiedniego wyżywienia. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 99 

osób (54 rodziny). 

Integracja dzieci i młodzieży 

pełnosprawnej i 

niepełnosprawnej 

3.2. 

– placówki 

oświatowe; 

– organizacje 

pozarządowe; 

SP nr 2 – realizacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły,  

wspieranie akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

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

niepełnosprawne mogą współpracować:  sposób komunikowania się, pomoc  

w przemieszczaniu się na terenie szkoły, pomoc koleżeńska. 

 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 i Jasełek szkolnych.  

Projekt – czytanie w Zespole Placówek Specjalnych  w Praszce Jasełka w 

Zespole Placówek Specjalnych    w Praszce,  

Dla Bartka – koncert w MGOKiS w Praszce, Jumping,  Akademia Przyszłości 

SP w Przedmościu: Współpraca szkoły z Zespołem Placówek Specjalnych w 

Praszce (rajd pieszy), realizacja Programu Wychowawczo Profilaktycznego 

Szkoły, stworzenie warunków do współpracy dzieci pełnosprawnych  

i niepełnosprawnych. 

SP w Kowalach – aspekt związany  z wyrównywaniem szans edukacyjnych  

i integracja młodzieży pełnosprawnej i  niepełnosprawnej jest uwzględniany w 

zakresie skierowanych do uczniów działań realizowanych w szkole: Święto 

Pieczonego Ziemniaka, Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Święto 

Odzyskania Niepodległości, Mikołajki, Wigilia i Spotkania Bożonarodzeniowe, 
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Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa, powitanie wiosny, dyskoteki z 

okazji Dnia Chłopca, Andrzejek , zakończenia roku szkolnego połączona z 

ogniskiem, wycieczka w Beskidy. W roku 2017 do SP w Kowalach uczęszczało 

dwoje uczniów z upośledzeniem z powodu niedosłuchu i sześciu uczniów z 

opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, uczniowie ci 

mają możliwość korzystania ze zmodyfikowanej oferty edukacyjnej: zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, 

odpoczynek wakacyjny, korzystanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury. 

ZSP w Strojcu Integracja dzieci z ZSP w Strojcu z dziećmi a placówek 

specjalnych Gminy Praszka. 

 Do Publicznego Przedszkola  Nr 1  uczęszczało troje dzieci z orzeczeniami o 

niepełnosprawności, które uczestniczyły w codziennym życiu przedszkola oraz 

realizowały podstawę programową w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Zespole Placówek Specjalnych  - organizowanie imprez sportowych i 

okolicznościowych (mon. Wigilia, Dzień Dziecka, Dzień Osób 

Niepełnosprawnych) i integrujących  uczniów z ich zdrowymi rówieśnikami 

(ZSP przy ul. Sportowej w Praszce,  SP Nr 3 i SP Nr 2 w Praszce). 

Publiczne Przedszkole nr 2 - Udział dzieci z Zespołu  Placówek Specjalnych 

w teatrzykach organizowanych w PP nr 2  oraz w Turnieju Mikołajkowym. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy cyklicznie zaprasza dzieci i młodzież ze   

szkół, przedszkoli i świetlic wiejskich z terenu gminy Praszka na zajęcia 

pokazowe prowadzone przez  podopiecznych pod okiem terapeuty. Dzieci i 

młodzież mają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania  placówki, 

a przede wszystkim mogą poznać osoby z niepełnosprawnością. Dzięki tym 

zajęciom następuje integracja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 
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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 wyjazdów, 

zachęca do zdrowego trybu życia, krwiodawstwa.  

SP 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. 

SP w Przedmościu: Realizacja programów profilaktycznych: „Radosny 

uśmiech-radosna przyszłość”,  „Śniadanie daje moc”, Ratujemy i uczymy 

ratować”, „Bezpieczna+”. Realizacja programu „Bezpieczna+” nauczyła 

korzystania z cyberprzestrzeni, zapewniła poprawę bezpieczeństwa fizycznego i 

kondycji zdrowotnej. Pomogła w kształtowaniu otwartości poprzez włączenie do 

działań edukacyjnych i wychowawczych rodziców uczniów, lokalnego 
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środowiska szkoły oraz instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa. 
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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;       Gmina Praszka posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Głęboka modernizacja 

energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii 

4.1. – Gmina Praszka; 

     - Docieplono  budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie;  

      M-GOKiS – Zastosowano solarowe 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; 

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę   

indywidualnych kotłowni gazowych dla potrzeb ogrzewania i ciepłej  

wody użytkowej  dla mieszkańców Osiedla Kopernika i Osiedla przy ulicy 

Fabrycznej. Dla pozostałych budynków mieszkalnych i wielorodzinnych SM 

zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.  Inwestycja finansowana 

przez  Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce  i mieszkańców Spółdzielni.    

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; 

 Szkoły Podstawowe  w Praszce – realizują programy i działania ekologiczne m.in. 

coroczne  sprzątanie świata, realizacja programów ekologicznych m. in.  

wycieczka z realizacją ścieżki ekologicznej. 

    

  - 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; 

     - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale – ul.  

       Wodna 

     -  wykonanie projektu budowlanego  i uzyskanie pozwolenia budowlanego   

       modernizacji oczyszczalni ścieków w Praszce 

    -  uzupełnieni ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz „szamb” w  

       miejscowości Rozterk - Gana. 

 

Uporządkowanie stosunków 

melioracyjnych 
4.2. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 
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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; 

    

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 2017  r.  

W dniu 1 września  2017 r. wprowadzono do podziału bojowego samochód 

gaśniczy marki Renault Midlener M180- GBA 3/16  na stan OSP Strojec. 

Przedmiotowy samochód zakupiono ze środków Gminy Praszka 

Jednostki  KSRG wyposażono w strażacki sprzęt specjalistyczny i pomocniczy. 

    Zakupiono nagrody dla  uczestników zawodów sportowo-pożarniczych:  

specjalne ubranie ochronne, narzędzie BielToll, rozdzielacz kulowy, pilarkę 

stihl, latarki szperacz z ładowarką, linkę ratowniczą 20mb., noszaki do węży 

MDP, pachołki ostrzegawcze i rękawice strażackie.  

W roku 2017 ze środków MSW zakupiono dla OSP Gana pilarkę spalinową 

Oleo-mac GS650 , dla OSP Wygiełdów pompę szlamową Honda KTH 80X, 

zainstalowano bramy segmentowe w OSP Wierzbie  i OSP Skotnica.  

Ze środków dotacji budżetowej, FOŚ i Gminy Praszka zakupiono: ubrania USP, 

buty strażackie bojowe, agregat hydrauliczny Lukas P-650 oraz zwijadło z 

wężami do agregatu, trójnóg ratowniczy, detektor prądu przemiennego Hot 

Stick, radiotelefon nasobny cyfrowy Motorolla, parawan ratowniczy, aparat 

powietrzny Auer, butla do poduszek powietrznych, buty wodery, drabinę 

strażacką. 
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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; 

 

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 lub lekkiego samochodu 

ratownictwa technicznego dla OSP Praszka oraz wymiana samochodu gaśniczego 

na nowszy dla OSP Skotnica.  Z „Programu Obywatelskiego” planowany jest 

zakup dla jednostek OSP: agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego, 

motopompy Koshin, drabiny ZS2095 z podporami, hamulce transportem, agregatu 

Fogo III fazy, radiotelefonu zapr. na powiat oleski.  

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 i udzielaniu pierwszej  

pomocy. Ponadto w szkołach prowadzone są ćwiczebne alarmy przeciwpożarowe i  

ewakuacje. 

Budowa, rozbudowa, 

przebudowa, modernizacja, 

remont dróg i obiektów 

inżynieryjnych, w tym budowa 

obwodnicy Praszki 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– Powiat Oleski; 

– Województwo 

Opolskie; 

 -  Przebudowa ulic: Bratków, Tulipanów i jednego sięgacza ul. Mickiewicza   

    w Praszce 

-  Przebudowa ulicy Wodnej i odcinka ulicy Ogrodowej w Kowalach 

 - Współpraca z GDDKiA w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Praszki 

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 Styczniowej w Praszce 

   - Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kościuszki w Praszce (w ciągu drogi  

     krajowej) 

  -  Budowa oświetlenia terenu garaży przy ulicy Obrońców Pokoju w Praszce 

   - Wykonano montaż opraw oświetleniowych na terenach wiejskich  

     w miejscowościach: Rosochy, Kowale, Praszka ul. Pod Rozterkiem. 
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 -   Realizacja projektu partnerskiego: Budowa drogi rowerowej Aleksandrów –   

     Praszka o długości ok. 5 km ze środków Unii Europejskiej w ramach PRO WO         

     na lata 2014-2020 

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; 

       

Utwardzenie dróg gruntowych 

oraz modernizacja i poprawa 

stanu dróg transportu rolnego 

4.5. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.   

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; 

Złożono wniosek o przyznanie dotacji  ze środków Unii Europejskiej w ramach      

RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020pn,: Rozbudowa i przebudowa  

pływalni krytej w Praszce – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracają  i 

podtrzymująca jego funkcje. 
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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 :  na bieżąco prowadzone są  prace w celu podniesienia 

estetyki ogrodu muzealnego oraz wokół zabytkowego taboru kolejki 

wąskotorowej.   Prezentacja zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej 

usytuowanego w przestrzeni publicznej, podnosi walory turystyczne miejsca oraz 

prowadzi do upowszechniania się wiedzy na temat historii naszego regionu i jego 

dziedzictwa kulturowo-historycznego.  Muzeum w 2017 roku przeprowadziło 

także prace mające na celu podniesienie estetyki zwiedzanych wystaw stałych. 

M-GOKiS w Praszce dba o obiekty, którymi zarządza oraz o estetykę zieleni 

wokół obiektów, elewacje budynku, zawieszonych reklam. 

Obowiązkiem Gminy jest opracowanie raz na cztery lata programu opieki nad 

zabytkami. W 2017 r. został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Gminy Praszka na lata 207-2020, zatwierdzony Uchwałą Nr 247/XXXI/2017 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 roku. Program zawiera zabytki jakie 

posiadamy na terenie miasta i gminy oraz ich stan zachowania, a także wskazuje  

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 

   W ramach Ogólnopolskiego Projektu „Bardzo Młoda Kultura” – EDUKO 

   rodzice z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 1 wykonywali prace  pn.     

   Artystyczny recykling – postacie z bajek. 

Prowadzenie  działań  

informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska 

i przyrody 

4.7. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki 

pomocnicze 

gminy – 

sołectwa; 

– LGD „Górna 

Prosna”; 

Corocznie przekazywane są  z budżetu Gminy środki finansowe na działania i  

programy  edukacyjne  realizowane przez Szkoły Podstawowe. 
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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.  

Muzeum w Praszce stanowi jeden z podstawowych elementów turystyczno–

krajoznawczych na mapie Gminy Praszka. W 2017 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. W 2017 roku uczestnicy XIII Ogólnopolskiego i IV 

Międzynarodowego Seminarium Numizmatycznego zwiedzali Praszkę i 

okolice zapoznając się z historia i zabytkami naszej Gminy. W ub. Roku 

pracownicy Muzeum prezentowali zabytki Praszki gościom z Izraela i 

Holandii. Ponadto Muzeum utrzymuje kontakt z PTTK Oddziałem w Sieradzu 

oraz oddziałami tej organizacji na terenie województwa opolskiego. 
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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 2017 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. Ponadto 

uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo 

Cyfryzacji w zakresie nowego programu ewidencji pojazdów CEPIK 2,0 

 

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; 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki 

i w obrębie Kowali  -  uchwała nr 223/XXX/2017 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia  18 października 2017 r.. 

W chwili obecnej zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w trakcie opracowania 

znajduje się ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka, a także miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2008 r. dla 

terenów zabudowy jednorodzinnych w Praszce dla terenów położonych 

w rejonie ulicy Mickiewicza i Kolorowej, ulicy Skłodowskiej oraz w 

miejscowości Wierzbie i Przedmość. Wyniki analizy zostaną przekazane 

Radzie Miejskiej w Praszce oraz Komisji urbanistyczno-
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architektonicznej w celu podjęcia odpowiednich uchwał. 

Prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Praszka są zawieszone i nie zostały 

wznowione po uchwaleniu w/w planu. Informacja o wznowieniu prac 

związanych z opracowaniem zmiany  „studium” lub też o ewentualnych 

innych decyzjach w sprawie studium zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Gminy. 
 

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) 

 

Gmina Praszka – Urząd Miejski przystąpił do projektu "Urzędy dostępne 

on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne 

 

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. 

Kadra administracji M-GOKiS korzysta z programów komputerowych. 

Pracownicy na bieżąco korzystają ze szkoleń w tematyce pełnionych 

funkcji. 
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Udział w procesach rozwojowych 

realizowanych na poziomie Obszaru 

Funkcjonalnego Kluczbork-

Namysłów-Olesno 

5.4. – Gmina Praszka; 

Współpraca w realizacji projektów inwestycyjnych, obecnie realizacja  

budowy drogi rowerowej Aleksandrów – Praszka o długości ok. 5 km 

finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PRO WO    na lata 

2014-2020 w ramach projektu partnerskiego. 

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. 

Owocem tego spotkania w 2017 roku był Turniej Miast Partnerskich – 1 

lipca 2017 r. Klub Sportowy Mutterstadt zorganizował Pierwszy 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, z udziałem drużyn miast 

partnerskich: Praszki, Oignies (Francja) i Naturns (Włochy). Turniej 

odbył się w Parku Sportowym w Mutterstadt. Z Gminy Praszka w 

imprezie uczestniczyło 18 osób. Delegacja sportowców z Gminy Praszka 

gościła w Mutterstadt w dniach 30 czerwca – 02 lipca 2017 r. 

35-osobowa delegacja (władze Gminy, członkowie Związku 

Partnerskiego Praszka oraz przedstawiciele mieszkańców) z Gminy 

Praszka w dniach 25-28 sierpnia 2017 r. uczestniczyła w uroczystych 

obchodach jubileuszu 1250-lecia Gminy Mutterstadt.  Jubileusz miał 

wymiar ponadregionalny, europejski, udział w obchodach brały również 

delegacje z miast partnerskich z Francji i Włoch. 

 W dniu 28 października 2017 r. 4-osobowa delegacja: Burmistrz Praszki, 

przewodniczący i członkowie Związku Partnerskiego Praszki brali udział 

w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Mutterstadt. 

 

                               Zatwierdzam :                                      ………………………………………………………………. 

                        

                                                                                                       Praszka, dnia ……………………………………………… 
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