
       Praszka, dnia 2019-11-19 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 
 

OR.I.0057.8.2019  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 17 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. 

 

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

 

- w zakresie spraw finansowych : 

 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania: 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.09.2019 r.  

Na plan dochodów w kwocie 52.657.005,92 zł wykonanie wynosi 41.643.584,63 zł tj. 

79,08 % w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.09.2019 r.  

Na plan wydatków w kwocie 67.834.581,80 zł wykonanie wynosi 40.687.106,85 zł tj. 

59,98 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne: 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym 530,20 zł 

- dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 854,91 zł, 

- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.600 zł, 

- dotacji na "500+"  - 1.417.422 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 118,43 zł 

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.000 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe – 41.000 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe – 176,08 zł, 

- dotacji na świadczenia wychowawcze – 413.388 zł, 

- dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 20.454 zł, 

- dotacji na wspieranie rodziny – 18.810 zł.  

 



- w zakresie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska:  

 

1. Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie pływalni krytej w Praszce.  

Wykonywane są obecnie: 

a) instalacje sanitarne, w tym wentylacyjne; 

b) instalacje elektryczne; 

c) montaż stolarki okiennej obiektowej; 

d) posadzki betonowe; 

e) tynki wewnętrzne; 

f) pokrycia stropodachów części niżej budynku; 

g) okładziny ścian płytkami w części piwnicznej. 

Do chwili obecnej zaawansowanie kwotowe inwestycji – ok. 46 %  

            (roboty zafakturowane). 

2. Trwają prace przy realizacji I Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów. Ułożono nawierzchnię asfaltową, zamontowano wiaty i oświetlenie 

solarne. Prace trwają dalej. 

3. Trwają prace przy realizacji II Zadania Budowy drogi rowerowej  Praszka – 

Aleksandrów polegające na remoncie trzech dawnych mostów kolejowych. 

Zakończono most na rzece Ożarka, trwają prace przy remoncie pozostałych mostów. 

4. Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie budynku dawnej szkoły podstawowej 

przy ul. Fabrycznej 18 w Praszce ze zmianą funkcji na żłobek. Trwają prace 

wykończeniowe. Otwarto oferty w przetargu na wyposażenie żłobka.  

5. Zakończono realizację zadania związanego z odbiorem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest z gospodarstw domowych z terenu gminy Praszka. Trwa 

rozliczanie przedsięwzięcia z WFOŚiGW w Opolu. 

 

- w zakresie spraw oświatowych:  

 

1. Dnia 11 października w imieniu Gminy Praszka została podpisana umowa finansowa 

dla Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. 18.października wypłacono wyrównanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych w kwocie 1.279,17 zł. 

3. 28.października złożono projekty budżetów placówek oświatowych wg 

zapotrzebowania na rok 2020.  

4. Dnia 30 października podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Praszka a Gminą 

Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania 

publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu. 

5. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 



- w zakresie Gminnej Komisji ds. RPA: 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia komisji. Podczas 

tych posiedzeń rozpatrzono 13 spraw indywidualnych, z których trzy sprawy skierowano do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia.  

W dwu przypadkach postepowanie zostało umorzone w związku z otrzymaniem opinii 

biegłych, z której wynika, ze zgłoszona osoba nie wymaga leczenia odwykowego. W dwu 

przypadkach postepowanie umorzono w związku z wycofaniem wniosku o skierowanie na 

badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W trzech przypadkach sprawy zostały 

skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i Nieletnich celem wszczęcia 

postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W jednym 

przypadku sprawę przekazano do prowadzenia komisji w innym województwie w związku ze 

zmianą adresy zamieszkania osoby zgłoszonej do naszej Gminnej Komisji. W dwu 

przypadkach prowadzone postepowania zostały zawieszone w związku z podjęciem leczenia 

odwykowego. 

 Podczas listopadowego posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek  

o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotu, któremu ważność 

zezwoleń wygasa z dniem 31 grudnia 2019 roku.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 8 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym uzyskaniu 

dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członków rodziny posiadających problemy 

alkoholowe.  Udzielano też informacji o toku postepowania w przypadku deklaracji 

dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub informowano jak wygląda 

postępowanie w przypadku podjęcia czynności administracyjnych przez komisję. Jedna osoba 

zgłosiła się we własnej sprawie i poinformowała komisje o zakończeniu leczenia 

przedstawiając stosowne zaświadczenie. Zgłosiła się też jedna osoba w sprawie 

prowadzonego postepowania i dostarczyła zaświadczenia o przebywaniu na leczeniu 

odwykowym osoby zgłoszonej, która dobrowolnie podjęła leczenie odwykowe. Zgłaszały się 

też osoby z nie naszego terenu, które prosiły o informacje gdzie mogą się zgłosić  

w przypadku osoby, która nadużywa alkoholu a nie przebywa na naszym terenie. Tu 

informowano, że w takich sprawach należy kontaktować się z komisjami z miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Zgłosiła się też osoba niema, z którą był 

utrudniony kontakt ale go nawiązano przy pomocy komputera. Jednak gorzej wygląda sprawa 

osoby, której wniosek ma dotyczyć gdyż też jest osoba niemą. W tej sprawie uruchomiono 

kontakty z PARPA, która ma wskazać odpowiedni zakład leczenia odwykowego.  

3/ We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy  realizowana jest 

jesienna edycji programów profilaktycznych. W tym roku program profilaktyczny będzie 

realizowany w 15 klasach to jest w klasach VI i VII. Łącznie programem zostało objętych  

281 uczniów w tym 136 chłopców i 145 dziewcząt. Program realizuje 8 nauczycieli we 

wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy łącznie z Szkołą Podstawową 

SPSzK w Wierzbiu. Realizatorzy raz w tygodniu spotykają się z instruktorem na zajęciach 

super wizyjnych i omawiają kolejny krok prowadzonych zajęć aby był on jednolity we 

wszystkich szkołach. Odbyły się też pierwsze zajęcia z rodzicami dzieci uczestniczących  

w programie.   



4/ Zgodnie z ustawą u wychowaniu w trzeźwości i ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomanii został opracowany Gminny Program Profilaktyki Uzależnień na 2020  rok  

z którym Państwo Radni mieli możliwość się zapoznać. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała program i wnioskuje do Państwa 

Radnych o jego przyjęcie. 

5/ W miesiącu październiku i listopadzie przedstawiciele stowarzyszenia 

Anonimowych Alkoholików oraz przedstawiciele naszych stowarzyszeń abstynenckich  

uczestniczyli w Łodzi w warsztatach XVIII tradycji AA oraz w konferencji dotyczącej 48 lat 

Służby Krajowej AA  w Polsce. 

6/ W miesiącu październiku członkowie Stowarzyszenia „Nepsis” i Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy udziale szkół z naszego terenu zorganizowali II regionalny przystanek „Stop 

Uzależnieniom – Praszka 2019 rok” pod nazwą – Żyj z pasją. Podsumowanie warsztatów 

odbyło się w dniu 25 października 2019 roku w MGOKiS koncertem „Wyrwani z niewoli”. 

7/ W dniu 14 listopada 2019 roku Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w spotkaniu 

Pełnomocników i Przewodniczących Gminnych Komisji ds. RPA powiatu oleskiego, które 

dotyczyło dalszej współpracy gmin z Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 

w Oleśnie ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji w kosztach realizacji programów nie 

finansowanych przez NFZ. 

 

- w zakresie straży miejskiej 

 

1/ W  omawianym okresie  strażnicy miejscy dla potrzeb ewidencji ludności 

dostarczali dwa razy dowody osobiste dla osób niepełnosprawnych oraz jeden raz 

uczestniczono w wizji lokalnej związanej z wymeldowaniem osoby. Trzy raz udzielono 

asysty pracownikowi OPS przy czynnościach służbowych u podopiecznego.  W omawianym 

okresie wykonano 23 konwoje wartości pieniężnych. Dwa razy udzielono  asysty inkasentowi 

na targowisku miejskim przy zbieraniu opłat od obywateli Rumunii i Bułgarii. Wykonano też 

dwa wyjazd służbowy do Gorzowa Śląskiego w sprawach Urzędu Miasta oraz dwa razy 

rozwożono korespondencję urzędową po terenie miasta i gminy. Przez dwa dni rozwożono po 

terenie gminy upomnienia dotyczące podatku rolnego. W związku z wyborami rozwożono po 

terenie gminy informacje wyborcze oraz dostarczano do lokali wyborczych materiały 

wyborcze w tym karty do głosowania. 

2/ W miesiącu październik - listopad  wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli 

dziewięć   służb, z czego trzy w godzinach popołudniowych a pięć pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. W miesiącu 

październiku odbyły się trzy spotkania robocze podczas, których omawiano zalecenia 

otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie wykroczeń „uciążliwych społecznie”, 

mapy zagrożeń oraz  omawiano zagadnienia związane z tegoroczną akcją „ZNICZ 2019”. W 

tym miesiącu odbyło się też spotkanie podsumowujące współpracę w III kwartale 2019 roku 

oraz spotkanie dotyczące współpracy w zakresie zgłaszanych spraw przez mieszkańców 

dotyczących mapy zagrożeń. Wspólnie zabezpieczano uroczystości związane z Narodowym 

Świętem niepodległości na terenie gminy Praszka. Patrolowano też ogrody działkowe 

„Reymonta” oraz „Relax” celem zapobiegania dewastacji mienia. Podczas patroli zwracano 



też uwagę na te miejsca na osiedlach skąd docierały sygnały o nieodpowiednim zachowaniu 

min. Osiedle Kopernika oraz tereny za garażami przy ul. Skłodowskiej. Do Komisariatu 

Policji przekazano sprawę wywozu na pole odpadów niewiadomego pochodzenia ale potem ją 

wycofano gdyż ustalono – informacja od właściciela pola, ze jest to nawóz organiczny  

i posłuży do użyźnienia gleby. Wspólnie patrolowano też okolice nowo wyznaczonego 

przystanku PKS na Placu Grunwaldzkim w związku ze skargami kierowców przewozu 

publicznego o blokowaniu miejsc przez innych użytkowników ruchu.  W dniach 23 – 28 

października Straż Miejska w Praszce w związku z postanowieniem Wojewody Opolskiego 

była kontrolowana przez inspektorów z KW Policji w Opolu. Inspektorzy ocenili pracę straży 

pozytywnie z drobnymi uchybieniami. Strażnicy w listopadzie uczestniczyli w działaniach 

pod kryptonimem „Niechronieni”, które dotyczyły bezpieczeństwa pieszych. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 4 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 4 raz w stosunku do instytucji w tym sklepów  

i zakładów pracy. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia 

chodników z zalegającego tam nieczystości, połamanych gałęzi, liści, przycięcia krzewów  

i żywopłotów, które utrudniają przejście po chodniku oraz uporządkowania chodnika w 

związku z prowadzonymi pracami instalacyjnymi. Interweniowano też w sprawie gruzu 

pozostawionego na chodniku. Do Urzędu Miasta zgłoszono sprawę uschniętego drzewa 

znajdującego się przy kładce rowerowej, którego konary stwarzają zagrożenie dla 

przechodniów i rowerzystów. Do zakładu energetycznego zgłoszono sprawę nieświecących 

lamp przy ul. Kościuszki i Kaliskiej. Do Orynge – TP SA zgłoszono sprawę uszkodzonej 

studzienki telekomunikacyjnej przy MGOKiS – 2x. Interweniowano też w sprawie 

zadymienia ulicy Gańskiej w związku z wypalaniem liści na dzierżawionej działce. 

Interweniowano w stosunku do Prezesa ZKS Motor w sprawie flag wywieszonych na terenie 

stadionu, które swoim wyglądem już flag nie przypominają. Interweniowano też  

w komitetach wyborczych, które nie pozdejmowały z miejsc publicznych swoich plakatów. 

Interweniowano też w sprawie wypalania odpadów przy cmentarzu w Wierzbiu – tu 

zgłoszona skarga okazała się bezzasadna. 

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

w sprawach: uczniów, którzy podczas długiej przerwy wychodzą poza teren szkoły (ZSP Nr 1 

ul. Sportowa) palą papierosy i zaśmiecają teren naprzeciwko szkoły. Patrol straży miejskiej w 

okolicach godziny 10,30 patrolował to miejsce ale większych uwag nie odnotowano. 

Kierowcy autobusów jadących przez nasze miasto skarżyli się na sposób nowego 

oznakowania na Placu Grunwaldzkim i wynikające z tego utrudnienia z podjazdem na 

przystanek, podjęto w tej sprawie działania wspólnie z Policja i przypominano kierowcą 

znaczenie nowych znaków poziomych. Bezpańskiego psa w miejscowości Rosochy – po 

sprawdzeniu okazało się, że skarga jest bezzasadna, psa nie zauważono. Mycia samochodu w 

miejscu do tego nieprzeznaczonego – kierowcę pouczono. Nie przestrzegania przepisów o 

trzymaniu zwierząt – zbyt niski płot umożliwiający wychodzenie psa poza teren posesji. Po 

interwencji ogrodzenie zostało podwyższone. Nieprzestrzegania przepisów w zakresie 

parkowania pojazdów przy Przychodni Rehabilitacyjnej. W tej sprawie pouczono 

pracowników firmy remontującej basen o konieczności pozostawiania miejsc parkingowych 

dla pacjentów Przychodni. Padłej przy drodze sarny. Sprawę przekazano do ZDKiA – Dk 45. 

Tamowania i utrudniania ruchu na terenach osiedlowych w związku z parkowaniem pojazdów 



w taki sposób, ze jest uciążliwy wjazd i wyjazd z parkingu. Kierowców pojazdów pouczono. 

Zajmowania na parkingach miejsc dla niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione 

– to skarga okazała się bezzasadna gdyż sposób oznakowania tych miejsc jest nieprawidłowy. 

Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – 2 bezzasadne skargi. 

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

dotyczyły min: składowania odpadów niewiadomego pochodzenia na polu w Szyszkowie – 

sprawa szczegółowo omówiona w punkcie 2, nie przestrzegania przepisów w zakresie 

trzymania zwierząt – sprawa omówiona w punkcie 4. Pozostawienia pojazdu przy posesji, 

który tam parkuje os kilku dni. Okazało się, że jest to pojazd pracowników wykonujących 

drogę dla rowerów na starym torowisku. Prowadzenia sprzedaży ziemniaków przy posesji co 

utrudnia sąsiadowi wjazd i wyjazd z posesji. Po sprawdzeniu okazało się, że skarga jest 

bezzasadna. Wypalania odpadów w miejscowości Wierzbie – sprawa omówiona w punkcie 3.  

6/ W miesiącu październik - listopad patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę 

na przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby samotne i bezdomne. W centrum miasta interweniowano dwa 

razy w stosunku do bezdomnego, który koczował na posesji przy ul. Kościuszki 3. Za drugim 

razem  gdyż przy pierwszej interwencji sam zobowiązał się do pójścia do OPS ale tam nie 

dotarł i dlatego następnego dnia został tam dowieziony, gdzie dalsze czynności 

przeprowadzili pracownicy OPS.  Zwracano też uwagę na tereny ogrodów działkowych ze 

zwróceniem uwagi na osoby tam przebywające – bez uwag. Interweniowano też na Placu 

Grunwaldzkim w stosunku do obcokrajowców, którzy zachowywali się nieodpowiednio – 

zostali pouczeni. Trzy razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – 

pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. Podczas wyjazdu w sprawach 

wyborów oraz rozwozu upomnień po terenie gminy interweniowano w stosunku do 

właścicieli posesji, które nie miały numeracji – pouczono i zobowiązano do uzupełnienia 

numeracji właścicieli 21 posesji. W miesiącu listopadzie interweniowano w stosunku do 

osoby nietrzeźwej, która leżała w miejscu publicznym – zawiadomiono telefonicznie żonę, 

która zabrała nietrzeźwego do domu. 

7/ Przez wszystkie dni nauki szkolnej patrolowano okolice Szkoły Podstawowej Nr 2 

ze zwróceniem uwagi na dzieci udające się do szkoły oraz przestrzeganie przepisów przez 

kierowców, którzy przywożą dzieci. Zwracano też na ruch autobusów w tej okolicy – uwag 

nie odnotowano. W omawianym okresie odbyto dwa spotkania z dziećmi, na których 

omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. 

8/ W miesiącu październiku i listopadzie  podczas  patroli cztery razy poprawiano w 

sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Kaliskiej i Senatorskiej. 

Podczas patroli na targowisku miejskim trzy razy interweniowano w stosunku do 

sprzedawców, którzy w obrocie publicznym używali wag i odważników bez ważnych cech 

legalizacji. W dniu 31 października 2019 roku przygotowano i oznakowano dodatkowe 

miejsca postojowe przy cmentarzu. 

 

 

 

 

 



- w zakresie geodezji  

 

Do dnia dzisiejszego (19 listopada 2019 r.) wydano 617 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności.  

Nieruchomości, dla których zaświadczenia zostały już wydane to bloki o następujących 

adresach: 

 Marii Curie- Skłodowskiej 1, 3, 5;  

 Listopadowej 15, 17, 20 i 24 

 Adama Mickiewicza 2, 4, 6, 10, 22, 24 i 26 

 Tadeusza Kościuszki 27 

Druga połowa listopada i cały grudzień to termin przewidziany na wydawanie 

zaświadczeń przekształceniowych dla budynków mieszkalnych, które stoją na gruncie 

gminnym i są w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych (około 20 nieruchomości).  

-  sprawy różne:  

 

W zakresie budżetu obywatelskiego: 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 11 324  

 

L.p. Nazwa projektu: Skan projektu: Liczba głosów: 

1. 
Plac parkowo-rekreacyjny 

nad Wyderką 
Projekt nr 1/2020 250 (4,84%) 

2. 

Ogólnodostępny parkowo - 

rekreacyjny plac zabaw w 

Ganie 

Projekt nr 2/2020 1 260 (24,38%) 

3. Remont Parku Ruskiego Projekt nr 3/2020 60 (1,16%) 

4. 

Zagospodarowanie placu 

wiejskiego w Kowalach 

poprzez utworzenie boiska 

do piłki siatkowej i nożnej, 

zjazdu linowego oraz strefy 

rekreacji 

Projekt nr 4/2020 1 046 (20,24%) 

5. 
Strefa rekreacyjna z 

siłownią zewnętrzną 
Projekt nr 5/2020 559 (10,82%) 

6. Modernizacja placu zabaw 

przy Zespole Szkolno-
Projekt nr 6/2020 1 424 (27,55%) 

 

https://bo.praszka.pl/download/attachment/26990/projekt-1-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26989/projekt-2-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26985/projekt-3-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26988/projekt-4-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26986/projekt-5-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26984/projekt-6-2020.pdf


Przedszkolnym w Strojcu 

7. 

Doposażenie strażaków 

OSP w Praszce w niezbędny 

sprzęt ochrony 

indywidualnej. 

Projekt nr 7/2020 569 (11,01%) 

 

Wygrało zadanie inwestycyjne (kwota 50 tys zł): 

6. 
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Strojcu 

Projekt nr 

6/2020 

1 424 

(27,55%) 
 

 

Zadania organizacji lub dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub 

kulturalnych wygrały (kwota 10 tys zł) : 

L.p. 
Nazwa 

projektu 
Skan projektu Liczba głosów: 

2A. 

Gminny "Dzień 

Dziecka" w 

Brzezinach 

projekt 2A-2020.pdf  1 458 (33,38%) II miejsce 5 tys złotych 

3A 

Dożynki 

Gminne 2020 

r.  

projekt 3A-2020.pdf  1 959 (44,85%) I miejsce 5 tys złotych 

  

https://bo.praszka.pl/download/attachment/26987/projekt-7-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26984/projekt-6-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26984/projekt-6-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26983/projekt-2a-2020.pdf
https://bo.praszka.pl/download/attachment/26991/projekt-3a-2020.pdf

