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Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 23 stycznia 2020 r. do 17 marca 2020 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 31.01.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 63.713.073,28 zł wykonanie wynosi 4.764.487,30 zł tj. 

7,48% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.01.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 68.969.073,25 zł wykonanie wynosi 4.828.892,97 zł tj. 

7,00 % 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 dodatki mieszkaniowe 270,66 zł, 

- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.123,71 zł. 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC GMINNEJ KOMISJI DS. RPA I 

PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA ZA OKRES OD 22 STYCZNIA  2020 ROKU DO 

14 MARCA 2020 ROKU. 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono dziewięć 

spraw indywidualnych, z których jedna została skierowane do zbadania przez biegłych celem 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna sprawa została zawieszona 

w związku w związku z przebywaniem w szpitalu (dłuższe leczenie) osoby skierowanej na 

badania. Trzy sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia 

postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały 



zawieszone w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. 

Jedno postępowanie zostało przekazane do prowadzenia przez gminną komisję w innym 

województwie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania - pobytu. Jedno postępowanie 

zostało umorzone w związku z wycofaniem wniosku o skierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

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

Konsultacyjnego zgłosiło się 6 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. Dwie osoby 

zgłosiły się we własnej sprawie i jeden członek rodziny, który poinformował komisję, że 

osoba, która została zgłoszona przebywa na leczeniu szpitalnym i to leczenie będzie trwało 

dłużej. Zgłosiła się też jedna osoba, która poinformowała komisję o zmianie miejsca 

zamieszkania i że obecnie mieszka na terenie województwa łódzkiego. 

3/ Gmina Praszka zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony szkół złożyła deklarację 

uczestnictwa w XX jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  

Do tegorocznej kampanii przystępują wszystkie szkoły podstawowe za wyjątkiem Szkoły  

w Wierzbiu oraz Świetlica Terapeutyczna w Praszce. Łącznie to 932 uczestników. Kampania 

w naszej gminie, jak co roku zostanie rozpoczęta 23 marca w Szkole Podstawowej Nr 2.  

4/ W miesiącu styczniu Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia z Olesna oraz Stowarzyszenia „Nasza Szansa” oraz „NEPSIS” rozliczyły 

się z przyznanych w ramach porozumienia międzygminnego środków finansowych 

przyznanych przez gminy na realizacje zadania związanego ze zwiększeniem pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, których nie finansuje NFZ oraz 

w ramach otwartego konkursu na zlecenie zadań własnych gminy stowarzyszeniom. 

Wszystkie przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.  

5/ W miesiącu styczniu zostały rozliczone wydatki poniesione na realizację gminnego 

programu profilaktyki w 2019 roku. Szczegółowe rozliczenie z poniesionych wydatków 

zostało przekazane Skarbnikowi Gminy. 

6/ I Liceum Ogólnokształcącemu w Praszce zostało przyznane dofinansowanie  

w kwocie 150,oo zł. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z okazji „Dnia Pi”. 

8/ W związku z zakończeniem 2019 roku do Głównego Urzędu Statystycznego zostało 

przekazane sprawozdanie statystyczne z działalności profilaktycznej prowadzonej przez 

gminę SP – 1. Sprawozdanie zostało przyjęte a jego przyjęcie potwierdzone w lutym 

stosownym dokumentem. 

9/ W związku z zarządzeniem odnośnie zamykania placówek oświatowych z dniem 16 

marca 2020 roku na okres dwu tygodni zamknięto Świetlicę Terapeutyczną.  

10/ W dniu 3 marca 2020 roku wystąpiono z wnioskiem do Duon Dystrybucja   

i podpisano wniosek o zawarcie umowy na przyłączenie instalacji gazowej do lokalu przy 

Placu Grunwaldzkim 9 – Klub Abstynenta i Świetlica Terapeutyczna w Praszce.  

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  23 stycznia 2020 do dnia 14 marca  

2020 roku. 
1/  W omawianym okresie dwa razy udzielano pomocy Ośrodkowi Pomocy Społecznej przy 

czynnościach związanych z kontrolą u podopiecznych. Dwa raz udzielono pomocy 

pracownikom ewidencji ludności w związku z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego 

osobie niepełnosprawnej oraz dwa raz przy czynnościach związanych z wizja lokalną  

w związku z wnioskiem o wymeldowanie. Wykonano 36 konwojów wartości pieniężnych dla 



potrzeb Urzędu Miasta. Dwa razy udzielono asysty pracownikowi Ochrony Środowiska przy 

obmiarze drzew przeznaczonych do wycięcia. Udzielono też asysty pracownikowi SANEPiD 

przy czynnościach w budynku przy ulicy Kaliskiej. Podczas patrolu dostarczono też 

korespondencje urzędową do szkół na terenie gminy oraz korespondencję dla instytucji. 

Wykonano też jeden wyjazd służbowy do Gorzowa Śląskiego w sprawach Urzędu Miasta.  

W związku z chorobą inkasentka targowiska dwa razy zbierano opłaty targowe. Zebrane za 

pokwitowaniem pieniądze przekazano do kasy Urzędu. W omawianym okresie w sprawach 

służbowych dwa razy udawano się do Częstochowy a jeden raz do Wielunia. W związku  

z uwagami otrzymanymi od Wojewody Opolskiego jeden raz udzielono asysty komisji 

szacującej szkody suszowe. Przez jeden dzień po terenie gminy rozwożono materiały 

informacyjne i szkoleniowe związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

„koronawirusa”. 

2/ W miesiącu styczeń -  lutym – marzec wspólnie z policją strażnicy miejscy odbyli 

sześć   służb, z czego jedną w godzinach popołudniowych a cztery pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas tych służb patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano 

uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej. W miesiącu lutym 

odbyły się dwa spotkania robocze, podczas których omawiano sprawy związane z mapą 

zagrożeń a szczególnie sprawy związane z wykroczeniami uciążliwymi społecznie.  

W miesiącu lutym wspólnie dwa razy zabezpieczano objazd w Praszce w związku z pracami 

wykonywanymi w związku z awarią wodociągu przy drodze krajowej Nr 45 oraz remontem 

przy ul. Kopernika. Wspólnie podczas patroli zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów  

w zakresie poruszania się po drodze dla pieszych i rowerów. Wspólnie przez dwa dni 

zabezpieczano objazd przez teren Praszki samochodów w związku z pracami naprawczymi 

wodociągu w pasie drogi krajowej Nr 45. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zgłaszania 

wykroczeń uciążliwych społecznie w omawianym okresie nałożono dwa mandaty karne oraz 

udzielono czterech pouczeń. W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od mieszkańca Praszki 

o stadzie łabędzi przebywających na polach pomiędzy Praszką a Gorzowem Śl. po 

sprawdzeniu okazało się, że jest to Gmina Gorzów w związku z tym tą informację przekazano 

do tamtejszego Urzędu Miejskiego oraz Komisariatu Policji. Wspólnie w związku ze 

zgłoszeniem otrzymanym z SANEPiD sprawdzono nowo otwarty sklep, w którym mimo 

zakazu miały się odbywać konkursy dla dzieci. Nic takiego nie stwierdzono – zgłoszenie 

bezzasadne.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 5 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 oraz odpadów 

komunalnych, które psują estetykę miasta. Te czynności wykonywano w większości  

w związku z silnymi wiatrami. Dwa razy interweniowano w sprawie połamanych drzew  

i oderwanych konarów drzewnych. Interweniowano też w sprawie składowanych nad rzeką 

Wyderką zużytych opon oraz popiołu. Właściciela terenu przyległego do rzeki zobowiązano 

do zlikwidowania tego składowiska – zostało zlikwidowane. Interweniowano też w ZDKiA  

w Kluczborku i Obwodzie Dróg Powiatowych w Praszce w sprawie konieczności pousuwania 

z dróg i poboczy połamanych w związku z wichurami konarów drzew oraz jeden raz  

w związku z koniecznością zabrania z drogi padłego zwierzęcia (lisa). Interweniowano też  

u zarządcy cmentarza w związku z koniecznością uporządkowanie terenu wokół pojemników 

na odpady. W związku ze zgłoszeniami otrzymywanymi od sprzedawców prowadzących 

działalność handlową na targowisku wystąpiono z wnioskiem do Referatu Infrastruktury  

o wycięcie drzew stwarzających zagrożenie dla sprzedawców oraz osób przychodzących na 

targowisko. 



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

w sprawach: nie przestrzegania przepisów przez pieszych na drodze dla pieszych i rowerów – 

wyjaśniono, że zgodnie z przepisami na drodze dla pieszych i rowerów pierwszeństwo mają 

piesi. Bardzo połamanej wierzby przy drodze rowerowej po starym torowisku – tą sprawę 

przekazano do Referatu Infrastruktury z wnioskiem o wycięcie całego zniszczonego drzewa. 

Składowania na posesji w Strojcu dużej ilości starych okien – zgłaszającemu przekazano, że 

straż bez podstawy prawnej nie może nikomu nakazać, co może gromadzić na swojej posesji. 

Zniszczonego ogrodzenia przy budynku mieszkalnym „ELITA”, co powoduje 

zanieczyszczanie odpadami pól sąsiadujących z budynkiem. Bezpańskich psów we wsi 

Tokary – zgłoszenie po sprawdzeniu było podstawą do zabrania psów do schroniska. Psów  

w Szyszkowie, które zdaniem zgłaszającego stanowią zagrożenie dla przechodniów – po 

sprawdzeniu okazało się, że zgłoszenie jest bezzasadne gdyż posesja jest należycie ogrodzona 

i psy nie mają możliwości wydostania się poza ogrodzenie. Parkującego na parkingu przy ul. 

Listopadowej samochodu, który utrudnia wyjazd innym prawidłowo zaparkowanym 

pojazdom – pouczono właściciela o sposobie parkowania pojazdów na parkingach. Pojazd 

został przeparkowany. W sprawie zaniedbanej posesji w miejscowości Rozterk – w tej 

sprawie w związku z zamieszkiwaniem właściciela posesji w Częstochowie wystosowano 

pisemne wezwanie. 

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

dotyczyły min:  nie przestrzegania zasad współżycia w budynku wielorodzinnym poprzez 

unikanie obowiązku sprzątania klatki schodowej oraz czystości w mieszkaniu. W tej sprawie 

udzielono też asysty pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej, aby mogli dokonać 

niezbędnych odczytów. W sprawie dojazdów do działek im. Reymonta, gdzie właściciele 

zostali pozbawieni dojazdu poprzez wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów. Parkowania 

pojazdów w dni targowe na targowisku, co utrudnia prowadzenie działalności dzierżawcom 

miejsc handlowych.  Część tych spraw dotyczących sporów sąsiedzkich została opisana  

w punkcie 4.   

6/ W miesiącu styczeń – lutym - marzec  patrolowano tereny osiedlowe zwracając 

uwagę na przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby samotne i bezdomne. W związku z feriami zwracano też uwagę 

na dzieci i młodzież.  Cztery razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych 

– pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. W sprawie toalety publicznej 

interweniowano w GOSKOM oraz Urzędzie Miasta wnioskiem o wymianę blokującego się 

zamka w toalecie.  Interweniowano też w okolicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych gdzie 

zwracano uwagę na zachowanie młodzieży przebywającej poza terenem obiektu szkolnego – 

uwag nie odnotowano. Do Obwodu DKiA zgłoszono sprawę konieczności zmiany kierunku 

ustawienia lustra na Dk 45 w Kowalach z kierunku Praszka na kierunek Wieluń. Zgłoszono 

też sprawę wniosku o wymalowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej  

z Placem Grunwaldzkim. 

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. Zwracano też uwagę na zachowanie uczniów ZSP przebywających poza 

obiektem szkolnym. 

8/ W miesiącu lutym podczas  patroli dwa razy poprawiano w sposób zgodny  

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Kaliskiej oraz Mickiewicza. W związku z uszkodzonymi 

znakami dwa razy interweniowano w ZDKiA oraz jeden raz w Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Podczas patroli na targowisku miejskim jeden raz interweniowano w stosunku do 

sprzedawcy, który w obrocie publicznym używali wag i odważników bez ważnych cech 



legalizacji. W związku z zerwana plombą przy defibrylatorze zainstalowanym w Domu 

Kultury ponownie zaplombowano to urządzenie. 

 9/ Zostały rozliczone środki finansowe poniesione na funkcjonowanie straży miejskiej 

w 2019 roku. Szczegółowe rozliczenie z podziałem na paragrafy zostało przekazane 

Skarbnikowi Gminy. Burmistrzowi Praszki zostało przekazane szczegółowe roczne 

sprawozdanie z działalności straży miejskiej w 2019 roku.  

 

W SPRAWACH OŚWIATOWYCH: 

1. 9 marca wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ”trzynastki” dla 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 936.399,66 zł 

2. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek 

systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły, 

żłobki i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą 

prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

3. Prowadzone są bieżące sprawy oświatowe. 

W SPRAWACH WYKONANYCH ZADAŃ REFERATU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA : 

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

Wykonywane są obecnie: 

a) instalacje sanitarne wentylacyjne i centralnego ogrzewania; 

b) okładziny ścian płytkami hali basenowej i szatni, 

c) okładziny ścian tynkami strukturalnymi, 

d) sufity podwieszane w pomieszczeniach szatni, holu wejściowego oraz hali 

basenowej. 

e) elementy stalowe elewacyjne – pod montaż siatek elewacyjnych maskujących. 

Do chwili obecnej zafakturowano ok. 60% wszystkich do wykonania robót.  

Z Wykonawcą został zawarty aneks do umowy w związku ze zmianami projektowymi 

oraz wynikłymi robotami dodatkowymi. Kwota umowy zwiększyła się o 199.631,82 

zł brutto. Termin realizacji umowy został zmieniony na 21.07.2020 r. 

Równocześnie z pracami budowlanymi trwa realizacja nadzoru inwestorskiego  

i autorskiego. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę na eksploatację oświetlenia 

ulicznego należącego do gminy. Umowę zawarto z Zakładem Elektroinstalacyjnym 

OLDA Dariusz Urbański z Wędryni na okres 2 lat za kwotę: 52.030,97 zł. 

3. W wyniku postepowania przetargowego – zamówienie z wolnej ręki, zawarto umowę 

na eksploatację oświetlenia ulicznego należącego do Tauron Dystrybucja. Umowę 

zawarto z Tauron Dystrybucja na okres 2 lat za kwotę: 282.871,71 zł. 

4. Rozpoczęto nabór wniosków na usuwanie wyborów zawierających azbest z terenu 

naszej gminy. Termin przyjmowania wniosków od mieszkańców mija 03.04.2020 r. 

Projekt realizowany będzie w ramach dotacji z WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW  

w Warszawie. 

 



INFORMACJE DODATKOWE: 

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-Co-V-2, wydałem 

zarządzenie nr Or.0050.29.2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

dostępu do Urzędu Miejskiego w Praszce. Ograniczenie powyższe uznałem za konieczne, aby 

zminimalizować możliwość zarażeń pracowników Urzędu. Urząd w czasie epidemii musi 

spełniać role kierowniczą w zarządzaniu kryzysowym na terenie gminy. Również niektóre 

dokumenty muszą być wydawane przez Urząd bez względu na zaistniałą sytuację (np. 

dowody osobiste, akty zgonu). Także wypłaty dla pracowników jednostek powiązanych  

z urzędem muszą być realizowane (Urząd Miasta bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy  

w wypłatach dla około 250 osób).  

Informuje Państwa również, iż nasze jednostki tj.: szkoły, przedszkola, żłobki, SDS w Ganie, 

MGOKiS, Muzeum, Biblioteka, zgodnie z zarządzeniem rządu są zamknięte. 

Służby komunalne: GOSKOM i Ośrodek Pomocy Społecznej pracują normalnie, lecz dostęp 

do biur jest ograniczony, podobnie jak ma to miejsce w Urzędzie Miasta.  

Na targowisku miejskim sprzedawane będą wyłącznie wyroby spożywcze oraz warzywa. 

Apeluję do Państwa Radnych i do społeczności Gminy Praszka o uważne śledzenie 

komunikatów rządowych oraz komunikatów Burmistrza Praszki, stosowanie się do nich, oraz 

do zachowania zdrowego rozsądku w tym trudnym dla nas okresie. 

 


