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OR.I.0057.4.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 20 maja 2020 r. do 24 czerwca2020 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 31.05.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 64.691.748,26 zł wykonanie wynosi 25.439.094,80 zł tj. 

39,32% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.05.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 70.406.606,10 zł wykonanie wynosi 26.067.467,94 zł tj. 

37,02 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

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

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 257 zł, 

- dotacji na obronę cywilną – 1.250 zł, 

- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej – 3.000 zł, 

- dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne – 13.000 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe – 3.000 zł, 

- dotacji na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.246 zł, 

- dotacji na Przedszkola – 38.093 zł, 

- dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego – 1.434 zł. 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 7.000 zł, 

- dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.840 zł. 

- dotacji na Przedszkola Specjalne – 3 zł.   

 

 



Referaty Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 

 

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

Wykonywane są obecnie: 

a) montaż centrali wentylacyjnej basenowej oraz pozostałych elementów wentylacji 

obiektu, 

b) instalacje elektryczne – montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, 

c) malowanie elewacji i ścian wewnętrznych, 

d) elementy zagospodarowania terenu – nawierzchnie chodnikowe, 

e) dna niecek basenowych ze stali nierdzewnej oraz montaż pozostałych elementów 

wyposażenia niecek, 

f) sufity podwieszane – prace końcowe. 

g) okładziny posadzek z płytek – prace końcowe. 

Prace budowlane na obiekcie pływalni praktycznie dobiegają do końca. Do chwili 

obecnej zafakturowano ok. 80% wszystkich do wykonania robót. Równocześnie  

z pracami budowlanymi trwa realizacja nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

2. Ogłoszono przetarg na realizację „Przebudowy drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie 

– Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I”. 

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 623 515,86 zł (nie więcej niż 80% kosztów 

kwalifikowanych). Otwarcie ofert: 03.07.2020 r. 

3. Otwarto oferty na wykonanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Praszka – w roku 2020”. Wpłynęły 4 oferty. Najtańsza na 

kwotę: 42.203,95 zł. 

4. Uzyskano oferty od 3 wykonawców na realizacje zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w zakresie budowy oświetlenia drogowego w gminie Praszka, na granicy 

miejscowości Rozterk oraz Gana. Najtańsza oferta 47.970,00 zł. Pożądany termin 

wykonania do 30.09.2020 r. 

5. Uzyskano oferty od 3 wykonawców na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszków na 

odcinku od posesji nr 90 w Szyszkowie w kierunku Wygiełdowa”. Najtańsza oferta 

24.654,06  zł. Pożądany termin wykonania do 30.09.2020 r. 

6. Uzyskano oferty od 3 wykonawców na realizację zadania „Przebudowa dróg  

w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Przedmość przy ulicy 

Leśnej”. Najtańsza oferta 12.266,88  zł. Pożądany termin wykonania do 30.09.2020 r. 

7. Zlecono wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej Skotnica-

Kuźniczka z drogą gminną Kuźniczka-Gana. Koszt projektu: 4.182,00 zł. 

 

Informacja o działalności Burmistrza w sprawach oświatowych  

 

1. Złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 

0,4 % części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych w kwocie 76.666,00 zł dla Szkoły 

Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu. 

2. Przystąpiono do edycji programu „Zdalna Szkoła” w ramach, której zakupiono 26 

sztuk laptopów dla 8 nauczycieli i 18 dla uczniów ze szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Praszka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Częstochowie za łączną kwotę 69.908,28 Zł. 



3. Przystąpiono również do edycji programu „Zdalna Szkoła+” w ramach, której 

zakupiono 22 sztuki laptopów dla 2 nauczycieli i dla 20 uczniów ze szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Częstochowie ( w tym: 13 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 

3+) za łączną kwotę 54.298,33 Zł. W ramach grantu ubezpieczono w/w sprzęt za 

kwotę 1.017,19 Zł. 

4. 27.maja przekazano odpis w wysokości 75 % środków na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych tj. 659.709,38 zł, natomiast 19.czerwca wypłacono świadczenia 

w kwocie 635.978,41 zł dla pracowników placówek oświatowych. 

5. 23.czerwca podpisana została umowa z Opolskim Kuratorem Oświaty w sprawie 

wsparcia finansowego realizacji w 2020 r. zadania publicznego w ramach realizacji 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowity koszt zadania 

70.000,00 zł, łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego 55.404,00 zł, wkład 

własny 14.596,00 zł. 

6. Prowadzone są bieżące sprawy oświatowe. 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza 

 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono sześć spraw 

indywidualne, z których jedna sprawa została zawieszona w związku z panującą epidemią 

COVID - 19. Jedna sprawa została skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie celem 

wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym 

skierowanie sprawy do zbadania przez biegłych sądowych. Jedno postępowanie zostało 

umorzone w związku z zakończeniem leczenia odwykowego, jedno wstrzymane w związku  

z podjęciem leczenia odwykowego. Jedno postępowanie zostało umorzone w związku  

z wycofaniem wniosku a jedno zawieszone w związku z leczeniem szpitalnym osoby 

zgłoszonej do komisji. Posiedzenie komisji odbywało się zgodnie z zaleceniami PARPA  

w obecności wszystkich członków, którzy pracowali w maseczkach i rękawiczkach  

z zachowaniem przepisowych odległości. 

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

Konsultacyjnego zgłosiło się telefonicznie 6 osób i jedna osoba zgłosiła się osobiście. 

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. Podczas tych rozmów informowano, że w związku  

z epidemią COVID – 19 wszelkie prace zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia oraz 

Ministra Sprawiedliwości zostają wstrzymane i dlatego nie przyjmuje się nowych wniosków  

a leczenie odwykowe w formie zdalnej jest prowadzone indywidualnie tylko dla tych, którzy 

już wcześniej rozpoczęli leczenie odwykowe. Zawieszone też zostały badania, które 

wykonują biegli sadowi – lekarz psychiatra i psycholog. Do chwili obecnej na wykonanie 

badań oczekują trzy sprawy.  

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 miała rozpocząć się 23 marca w Szkole Podstawowej Nr 2 jednak ze 

względu na epidemię i zamkniecie szkół organizator kampanii, czyli Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych przygotowało specjalną platformę do realizacji 

kampanii w formie zdalnej. Do szkół zostały przekazane klucze dostępu do platformy jeden 

dla szkolnych koordynatorów kampanii i jeden dla uczniów uczestników kampanii. 

Organizator przedłużył też termin przesyłania prac konkursowych do 30 września 2020 roku.  

Jednak szkoły mogą przesyłać prace i odpowiedzi konkursowe zgodnie z wcześniej 

zaplanowanym terminem.   

4/ W związku z zawieszeniem działalności klubów oraz świetlic nasz Klub Abstynenta 

– Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz Świetlica Terapeutyczna od 

1 kwietnia rozpoczęły prace w formie zdalnej. W tym celu wyrażono zgodę na zakup sprzęty 

umożliwiającego kontakt zdalny za pomocą WhatsApp i Skype. Udzielane są też porady 

telefoniczne oraz po uzgodnieniu spotkania osobiste. Świetlica oraz Klub zostały zaopatrzone 

w sprzęt ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące. Spotkania indywidualne są 

prowadzone zgodnie z założonymi zasadami bezpieczeństwa. Od końca maja przy 

zachowaniu środków ostrożności prowadzone są zajęcia wspierające proces trzeźwienia, ale 

przy ograniczonej liczbie uczestników, ta liczbę ustalono maksymalnie na 3 osoby. 

5/ Do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane coroczne sprawozdania z realizacji 

programów profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu. Przesłane sprawozdania 

zostały pozyt zweryfikowane i gmina otrzymała potwierdzenia o przyjęciu złożonego 

sprawozdania.  

6/ Od 11 maja 2020 roku Klub Abstynenta jest czynny w ograniczonym zakresie dla 

osób potrzebujących pomocy. Na otwarcie zdecydowano się po licznych telefonach od osób 

potrzebujących wsparcia. Jest stosowany limit dziennych spotkań z zachowaniem wszystkich 

wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu epidemii. Od tego okresu 

Stowarzyszenia Abstynenckie „Nepsis” i „Nasza Szansa” powróciły do normalnych 

cotygodniowych spotkań. Podobnie działają też grupy samopomocowe AA i Al.-anon, które 

też odbywają już swoje cotygodniowe spotkania.  

7/ W dniu 21 czerwca 2020 roku przedstawiciele naszych stowarzyszeń abstynenckich 

oraz Klubu Abstynenta uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu trzeźwościowym na Jasnej 

Górze.  

8/ W dniu 23 czerwca 2020 roku przekazano do Świetlicy Terapeutycznej grę 

planszową „INTEGRO” otrzymaną z PARPA i Fundacji „Dobrostan”. Gra jest przeznaczona 

do prowadzenia działań terapeutycznych oraz integracyjnych dla grup świetlicowych.  

 

Z działalności straży miejskiej 

 

1/ W omawianym okresie jeden razy udzielano pomocy ewidencji ludności w związku 

z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej. Wykonano 31 

konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. W omawianym okresie  

w sprawach służbowych dwa raz udawano się do Olesna w sprawie rejestracji zakupionego 

samochodu służbowego oraz dwa razy do Gorzowa Śląskiego w sprawach Urzędu Miasta.  

W związku z poluzowaniem przepisów o COVID – 19 i częściowym otwarciem szkół  

i przedszkoli patrolowano okolice tych obiektów zwracając uwagę na przestrzeganie 

przepisów w zakresie ustawy epidemicznej. Przez pięć dni rozwożono po terenie gminy 

upomnienia dotyczące podatku rolnego – te czynności wykonywano w uzgodnieniu  

z Komendantem Komisariatu Policji w Praszce. Wspólnie z Sekretarzem Gminy dokonano 

objazdu wyznaczonych lokali wyborczych ze zwróceniem uwagi na ich lokalizacje w związku 



z epidemią COVID – 19. Do Ośrodka Pomocy Społecznej przekazano sprawę mężczyzny, 

który opuścił zakład karny a rodzina nie wpuszcza go do mieszkania, w którym jest 

zameldowany.  

2/ W miesiącu czerwcu w związku z Zarządzeniem Wojewody Opolskiego straże 

miejskie dalej pracowały pod bezpośredni nadzór Policji. Czynności służbowe były 

wykonywane po codziennych uzgodnieniach. Podczas wspólnych patroli, których  

w omawianym okresie było 28, sprawdzano przebywanie w domach osób poddanych 

kwarantannie. Sprawdzano przestrzeganie przepisów w sklepach oraz ich okolicy jak też 

sprawdzano salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wszystkie sprawdzone salony Kosmetyczne  

i Fryzjerskie stosują się do obowiązujących przepisów – są pooddzielane stanowiska i miejsca 

dla oczekujących (łącznie sprawdzono 19 zakładów fryzjerskich i kosmetycznych). 

Sprawdzano przestrzeganie przepisów przez osoby przebywające w miejscach publicznych. 

Te wspólne służby były też wykonywane w dni świąteczne szczególnie w okolicach 

kościołów zarówno w Praszce jak i na wioskach – uwag nie odnotowano. W związku  

z decyzją Wojewody Opolskiego część w/w czynności była wykonywane samodzielnie bez 

udziału Policji, ale po codziennych uzgodnieniach. Odbyło się też 28 spotkań roboczych. Te 

wszystkie w/w działania były wykonywane nie tylko na terenie Praszki, ale też na terenach 

całej gminy. Do Komisariatu Policji przekazano sprawę mężczyzny, który mimo zwróconej 

uwagi nie wykonał polecenia zakrywania ust i nosa. Podczas patroli pouczono i zobowiązano 

do zakrywania ust i nosa 27 osób. Były to osoby przebywające na targowisku oraz w innych 

miejscach publicznych. Na targowisku interweniowano też w stosunku do osób, które nie 

zachowywały należytych – wyznaczonych odległości pomiędzy osobami robiącymi zakupy. 

Komisariat Policji powiadomiono o osobie, która w stanie upojenia alkoholowego leży na 

ulicy kaliskiej. Po przybyciu patrolu Policji okazało się, że ta osoba Policji jest doskonale 

znana i Policja postanowiła odwieźć ja do miejsca zamieszkania to jest do Gaszyna gmina 

Wieluń. Do Komisariatu Policji zgłoszono też sprawę pozostawionego na ulicy Warszawskiej 

pojazdu na światłach awaryjnych bez oznakowania o awarii. W miesiącu czerwcu w związku 

z uroczystościami religijnymi patrolowano okolice kościołów w Praszce oraz na terenie 

gminy. Wspólnie interweniowano też w stosunku do obywateli Białorusi, którzy pozostawili 

pojazd w miejscu do tego nieprzeznaczonym i powodowali tamowanie i utrudnianie ruchu. 

Interweniowano też w stosunku do rowerzystów, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu 

szczególnie w okolicach ulicy Senatorskiej. Interweniowano też w sprawie psa 

pozostawionego w samochodzie w związku z wysoką temperaturą. O tej sprawie 

powiadomiono Komisariat Policji a właściciela samochodu pouczono o przestrzeganiu 

przepisów o trzymaniu zwierząt. Interweniowano też w związku z nieprzestrzeganiem ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości. W związku z odmową przyjęcia nałożonego mandatu karnego 

sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie.   

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 9 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 6 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. Interweniowano też w sprawie konieczności 

przycięcia żywopłotu, który wychodząc na chodnik utrudnia przejście pieszym oraz 

uprzątnięcia z chodnika traw, które tam zaległy podczas koszenia. Interweniowano też  

w sprawie konieczności naprawy ogrodzenia, które przylegając do chodnika utrudnia 

przejście pieszym oraz spadających z dachu mchów, które w związku z opadami deszczu 

powodują dużą śliskość na chodnikach. Interweniowano też w PCK z wnioskiem  

o opróżnienie pojemników na odzież przy ulicy Kaliskiej – takich interwencji było 2.   

W sklepach w większości spraw interwencje dotyczyły posprzątania okolicy  

z porozrzucanych rękawiczek oraz woreczków foliowych. W Urzędzie Miasta 



interweniowano w związku z koniecznością obkoszenia ścieżki rowerowej oraz lepszego jej 

oznakowania od strony osiedla Kopernika. Interweniowano też w stosunku do dzierżawcy 

części placu targowego z przeznaczeniem na naukę jazdy, który bez zezwolenia korzystał  

z instalacji elektrycznej. Został zobowiązany do załatwienia tej sprawy formalnie poprzez 

podpisanie aneksu do umowy. W związku ze zgłoszeniem do lecznicy weterynaryjnej 

przekazano kota, który po przeprowadzonych badaniach został wypuszczony. 

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

w sprawach: bezpańskich psów, które biegały w miejscowości Kowale ( dwa zgłoszenia) – po 

sprawdzeniu zgłoszenia psów nie zlokalizowano, porzuconego psa na ulicy Warszawskiej – w 

wyniku podjętych czynności pies został zabezpieczony a wyemitowany komunikat pozwoliła 

właścicielowi na jego odzyskanie. Nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psów 

w okolicy ulicy Sienkiewicza – pouczono właścicielkę o obowiązkach wynikających  

z przepisów w zakresie trzymania zwierząt. Uszkodzonego podczas koszenia poboczy 

kamienia granicznego – pouczono zgłaszającego o konieczności złożenia w Urzędzie 

stosownego pisma. Zanieczyszczenia trawą chodnika podczas prowadzonych prac – 

zalegające na chodniku trawy zostały usunięte. Interweniowano też w sprawie pojazdu, 

którego właściciel potraktował parking jak komis – został wezwany do usunięcia pojazdu, co 

zostało wykonane.  

5/ W miesiącu czerwcu w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie epidemii 

nie przyjmowano zgłaszanych interwencji w sprawach sporów sąsiedzkich.   

6/ W miesiącu czerwcu patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby samotne i bezdomne oraz zachowaniem dzieci w związku  

z przepisami o COVID - 19. W związku z zamknięciem szkół spowodowane epidemią 

zwracano uwagę na dzieci i młodzież przebywającą poza miejscami zamieszkania lub na 

placach zabaw, które zostały zamknięte. Uwag nie odnotowano. Dwa razy opróżniano kasety 

na pieniądze przy toaletach publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do 

Goskom.  Przez cztery dni w związku z urlopem sprzątaczki otwierano drzwi wejściowe do 

Urzędu Miejskiego.  

7/ W omawianym okresie podczas patroli dwa razy poprawiano w sposób zgodny  

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

znakami dwa razy interweniowano w Zarządzie Dróg Krajowych w Kluczborku z wnioskami 

o wymianę znaków na nowe. W związku ze znalezieniem prywatnych dokumentów 

powiadomiono ich właściciela, który je odebrał za pokwitowaniem. Znalezione dokumenty 

pojazdu zostały za pokwitowaniem przesłane do właściwego Starostwa Powiatowego.   

8/ W związku z zakupem nowego samochodu służbowego numer rejestracyjny OOL 

1AL1 do tej pory eksploatowany samochód służbowy Skoda Fabia został pozbawiony 

wszelkich elementów oznakowania oraz wyposażenia dodatkowego i w dniu 1 czerwca 

protokólarnie został przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

9/ W związku z zarządzeniem Wojewody Opolskiego od dnia 22 czerwca 2020 roku 

straż miejska przestaje bezpośrednio podlegać policji i wraca do wykonywania swoich 

czynności wynikających z ustawy o strażach gminnych.  

 

 

 


