
       Praszka, dnia 2020-05-19 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.3.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 17 marca 2020 r. do 19 maja 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 31.03.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 63.737.004,62 zł wykonanie wynosi 16.185.172,38 zł tj. 

25,39% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.03.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 69.394.945,30 zł wykonanie wynosi 16.144.156,86 zł tj. 

23,26 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem zmiany 

dotacji celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w 

Opolu na zadania zlecone i własne: 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym -  210.366,23  zł, 

- dotacji na wybory Prezydenta – 19.537 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe – 235,86 zł, 

- dotacji na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.782,00 zł. 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 519 zł. 

 

 

 

z wykonanych zadań Referaty 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) instalacje technologii uzdatniania wody basenowej, 

c) instalacje elektryczne – montaż opraw oświetleniowych, 



d) okładziny płytkami posadzek hali pływackiej, 

e) sufity podwieszane w pomieszczeniach hali basenowej i holu dojściowego do 

szatni, 

f) tynki elewacyjne, 

g) elementy zagospodarowania terenu – obrzeża chodnikowe, 

Wg informacji Wykonawcy, firma podwykonawcza Berndorf, ma rozpocząć  

z początkiem czerwca prace nad dokończeniem niecek basenowych ze stali 

nierdzewnej. Pozostałe prace budowlane mają zakończyć się na początku lipca.  

Z uwagi na stan pandemii, możliwe jest opóźnienie dostawy centrali wentylacyjnej 

basenowej - centrala jest produkowana we Włoszech.  

Do chwili obecnej zafakturowano ok. 68% wszystkich do wykonania robót.  

Równocześnie z pracami budowlanymi trwa realizacja nadzoru inwestorskiego  

i autorskiego. 

2. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na zakup wyposażenia dla obiektu pływalni 

krytej. Szacunkowy koszt zakupu: ok. 300 tys. zł netto.   

3. Wpłynęła informacja Wojewody Opolskiego o możliwym dofinansowaniu projektu 

„Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz  

z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I” w kwocie 623 515,86 

zł (80% kosztów kwalifikowanych). Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony 

po podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim. 

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

naszej gminy. Planowana ilość wyrobów azbestowych do utylizacji – ok. 100 ton. 

Złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Opolu. 

5. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy 

obiektu mostowego w pasie drogi wewnętrznej – ul. Jana Pawła II w Kowalach. Koszt 

dokumentacji: 39.000,00 zł brutto. 

6. W wyniku zapytań ofertowych uzyskano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ZPS przy   

ul. Fabrycznej 18 w Praszce. Oferta biura projektowego Grzegorza Wróbla opiewa na 

kwotę: 29.724,00 zł brutto. Przygotowywana jest umowa. 

 

 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza za 

okres od 16 marca 2020 roku do 16 maja 2020 roku. 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się jedno planowane posiedzenia Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tym posiedzeniu rozpatrzono cztery 

sprawy 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. 

Jedno postępowanie zostało umorzone w związku z zakończeniem leczenia odwykowego,  

a jedno wstrzymane w związku z podjęciem leczenia odwykowego. 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 5 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. 



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. 

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 oficjalna inauguracja została przesunięta na bliżej 

nieokreślony czas. Do szkół zostały jednak przesłane materiały informacyjne dotyczące 

kampanii i zajęcia oraz opracowywanie tematów konkursowych jest prowadzone przez 

koordynatorów szkolnych w formie zdalnej.  

4/ W dniu 24 marca z Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia z Olesna do naszej gminy dotarło podpisane przez wszystkich 

sygnatariuszy porozumienie międzygminne zakładające dofinansowanie Przychodniu przez 

gminy zadań niefinansowanych przez NFZ. Porozumienie jest podpisane przez 6 gmin 

powiatu oleskiego oraz gminę Krzepice powiat Kłobuck.  

5/ 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. 

6/ Do Ministerstwa Zdrowia zostały przesłane coroczne sprawozdania z realizacji 

programów profilaktyki uzależnień. Jedno dotyczy działań w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych PARPA G1 a drugie z zakresy przeciwdziałania narkomanii. 

Przesłane sprawozdania zostały pozyt zweryfikowane i gmina otrzymała potwierdzenia  

o przyjęciu zło9żonych sprawozdań.  

7/ 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.  

8/ W związku z panującą epidemią COVID – 19 zostały odwołane wszystkie zjazdy  

i spotkania ogólnopolskie, w których mieli brać udział przedstawiciele naszych stowarzyszeń 

abstynenckich. Termin wznowienia tych spotkań nie został jeszcze określony.  

 

Z działalności straży miejskiej od dnia 16 marca 2020 do dnia 16 maja 2020 roku. 

1/ W omawianym okresie jeden razy udzielano pomocy Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej przy czynnościach związanych z kontrolą u podopiecznego, wspólnie dokonano 

też objazdu miejscowości na terenie gminy Praszka celem sprawdzenia i uzyskania informacji 

o osobach potrzebujących pomocy w związku ze stanem epidemicznym. W związku z korono 

wisusem do wszystkich wsi na terenie gminny dostarczono materiały informacyjne o epidemii 

i sposobach zachowania mieszkańców w tej sytuacji. Wykonano 26 konwojów wartości 

pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. W omawianym okresie w sprawach służbowych 



jeden raz udawano się do Olesna w sprawie rejestracji zakupionego samochodu służbowego 

oraz jeden raz do Częstochowy w sprawie zakupu samochodu. Do parafii na terenie gminy 

dostarczono na polecenie Burmistrza maseczki oraz rękawiczki ochronne. Mimo, że szkoły są 

zamknięte do wszystkich szkół na terenie miasta i gminy Praszka dostarczono korespondencję 

urzędową dotyczącą pracy zdalnej. Dokonano też objazdu gminy gdzie odwiedzano 

właścicieli podmiotów gospodarczych i dzierżawców lokali oraz terenów gminnych celem 

przekazania informacji o możliwości ubiegania się o zwolnienia z opłat.  

2/ W miesiącu marzec – kwietniu - maj w związku z Zarządzeniem Wojewody 

Opolskiego straże miejskie przeszły pod bezpośredni nadzór Policji. Czynności służbowe 

były wykonywane po codziennych uzgodnieniach. Podczas wspólnych patroli, których  

w omawianym okresie było 15 sprawdzano przebywanie w domach osób poddanych 

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

sprawdzano zamkniecie salonów fryzjerskich i kosmetycznych – wszyscy stosują się do 

obowiązujących przepisów. Sprawdzano przestrzeganie przepisów przez osoby przebywające 

w miejscach publicznych. Podczas patroli emitowany był też komunikat o przepisach 

obowiązujących w okresie epidemii. Te wspólne służby były też wykonywane w dni 

świąteczne. Od 16 kwietnia w związku z decyzją Wojewody Opolskiego te w/w czynności 

były wykonywane samodzielnie bez udziału Policji, ale po codziennych uzgodnieniach.  

W związku ze złagodzeniem obostrzeń dotyczących COVID - 19 po uzgodnieniu z policja od 

28 kwietnia zaprzestano emitowania komunikatów przez urządzenie nagłaśniające 

dotyczących przepisów w zakresie zarządzenia epidemicznego COVID – 19, komunikat ten 

był emitowany od 20 marca.  Łącznie w omawianym okresie razem z policja odbyto 27 służb. 

Odbyło się też 36 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 

kobiety, która przebywała na terenie Praszki i zachowywała się w sposób dziwny, co 

zwracało uwagę przechodniów. W/w wylegitymowano a po uzyskaniu z policji informacji, że 

nie jest notowana powiadomiono o miejscu jej pobytu ojca, który mieszka pod tym samym 

adresem w miejscowości Kadłub gmina Wieluń. Do Komisariatu Policji w związku ze 

zgłoszeniem przekazano też sprawę osoby poddanej kwarantannie, która nie przestrzega jej 

warunków. Po sprawdzeniu okazało się, że w/w osoba po poddaniu testowemu okazała się 

czysta. Taka informacje przekazano zgłaszającemu. Podczas patrolu miasta i terenów gminy 

w związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa interweniowano 18 razy w stosunku do 

osób, które nie przestrzegały tego obowiązku.   

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. Interweniowano też w ZDKiA w Kluczborku w związku ze 

zgłoszeniem dotyczącym banerów wyborczych, które zasłaniają widoczność na drogach 

krajowych. Interweniowano też w związku ze zgłoszeniem z miejscowości Tokary gdzie 

gmina rudniki kopała rów, z którego wody mogły się przedostawać na teren gminy Praszka, 

gdyż dalej rów był nie droży. Sprawę przekazano do Referatu Infrastruktury Urzędu 

Miejskiego w Praszce. Interweniowano też w Obwodzie Dróg Powiatowych w sprawie 

przycięcia połamanych gałęzi nad drogą dla rowerów w pasie ulicy Fabrycznej na wysokości 

posesji nr 38. Interweniowano też w firmie AutoSad, którą zobowiązano do naprawy banera, 

który wisi nad chodnikiem i utrudnia przejście przechodniom. Interweniowano też w sprawie 

działki przy ul. Powstańców Śląskich, która została zanieczyszczona odpadami. Po ustalaniu 

zobowiązano firmę GOSKOM do uporządkowania tego terenu (sprawca zanieczyszczenia). 

Otrzymano też informację o nie przestrzeganiu przepisów o składowaniu odpadów nie  



w pojemnikach, ale w ich otoczeniu. Zobowiązano sprawcę do posegregowania odpadów  

i włożeniu ich do odpowiednich pojemników, co zostało wykonane. Interweniowano też  

w sklepie Biedronka gdzie zobowiązano kierownika do posprzątania terenu przed sklepem ze 

zużytych woreczków foliowych i rękawiczek. 

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

w sprawach: tamowania i utrudniania ruchu na ulicy Senatorskiej, po sprawdzeniu skarga 

okazała się bezzasadna. Prowadzenia na targu sprzedaży artykułów odzieżowych przez 

obywateli Bułgarii pomimo zakazu. W wyniku podjętych czynności w/w sprzedawców 

usunięto z targowiska informując, że zakaz handlu takimi artykułami obowiązuje do 30 

kwietnia. Nie przestrzegania przepisów o gromadzeniu się oraz nie zachowywania 

odpowiedniej odległości. W tym celu na targowisku emitowano komunikat o zachowaniu 

zasad bezpieczeństwa oraz informowano i upominano wszystkich jak należy się zachowywać 

w związku z epidemią. Przyjęto zgłoszenie o zanieczyszczeniu drogi przy firmie Fresch. 

Ustalono sprawcę i zobowiązano do oczyszczenia drogi (wykonano). Interweniowano też  

w sprawie tartaku w Skotnicy, ale jak się okazało działalność gospodarcza jest 

zarejestrowana, ale w sprawie warunków ochrony P-poż należy skontaktować się z PSP  

w Oleśnie. Były też zgłoszenia o bezpańskich psach we wsi Przedmość oraz Praszce, ale po 

sprawdzeniu zgłoszenie okazało się bezzasadne.  

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

nie przyjmowano zgłaszanych interwencji w sprawach sporów sąsiedzkich.   

6/ W miesiącu marzec – kwiecień - maj 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. Trzy 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  

z wnioskiem o wymianę blokującego się zamka w toalecie.   

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

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

znakami dwa razy interweniowano w Obwodzie dróg Powiatowych w Praszce oraz jeden raz 

w Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskami o wymianę znaków na nowe.  

8/ W związku z zakupem nowego samochodu służbowego w dniu 30 kwietnia 2020 

roku został on zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oleśnie  

i otrzymał numer rejestracyjny OOL 1AL1. 

 

w sprawach oświatowych w okresie od  16.03.2020 – 18.05.2020  
 

1. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne 

oraz inne formy wychowania przedszkolnego mogły być otwarte. Wszystkie placówki 

naszej gminy przygotowały się do wznowienia działalności od 11 maja. W zależności 

od potrzeb rodziców. Aby się przygotować do przyjęcia dziecka w ramach 

obowiązujących wymogów sanitarnych, fakt posłania dziecka do przedszkola rodzic 

ma zgłosić dwa dni robocze wcześniej. 

Do Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce w zeszłym tygodniu uczęszczało 3 

wychowanków, w tym tygodniu liczba dzieci wzrosła do 10 i stopniowo rośnie. Do 

Publicznego Przedszkola w Strojcu uczęszczało 2 dzieci, w tym tygodniu ma 

uczęszczać 3 dzieci. Do oddziałów przedszkolnych w Kowalach, Przedmościu oraz 



Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce i Publicznego Przedszkola w Ganie  

w zeszłym tygodniu i obecnym dzieci nie uczęszczają. Do Zespołu Placówek 

Specjalnych w Praszce w zeszłym tygodniu uczęszczało 3 wychowanków, również  

w tym tygodniu ma być ich troje. 

2. Od 18 maja istnieje możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych,  

w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania 

rozwoju, zajęcia te będą prowadzone, gdy rodzic zadeklaruje uczestnictwo dziecka. 

3. Od 25 maja będzie możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 

uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych, 

organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, 

w tym szkół specjalnych. Dyrektorzy czekają na zwrotne informacje od rodziców tj. 

zgłoszeń dzieci na zajęcia, ponadto placówki oświatowe przygotowują się do 

organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. 

4. Zatwierdzone zostały projekty organizacyjne placówek oświatowych, które wcześniej 

zostały pozytywnie zaopiniowane prze związki zawodowe i Kuratora Oświaty  

w Opolu. 

5. Prowadzone są bieżące sprawy oświatowe. 

SPRAWY RÓŻNE 

 

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa Cowid 19 informuję p. radnych  

o działaniach Gminy podjętych w okresie międzysesyjnym, związanych z epidemią : 

W zakresie pomocy dla prowadzących działalność gospodarczą : 

Od dnia 01 kwietnia zostały zmienione umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zmniejszające stawki dzierżawy  

o 50 % na trzy miesiące. Skorzystało 8 podmiotów, łączna wartość zmniejszonych stawek 

czynszu wyniosła 2.960,00 zł.  

Zmieniono również umowy najmu miejsc handlowych na placu targowym dla handlujących 

towarami przemysłowymi w ten sposób, że przez okres, w którym handlowanie tym towarem 

było zabronione, (miesiąc kwiecień) czynsz nie był pobierany. Wartość tej pomocy to 

3.377,00 zł.  

Również od dnia 01 kwietnia na trzy miesiące zmieniono umowy najmu lokali użytkowych, 

zmniejszając czynsz o 50 % dla przedsiębiorców którzy nie zamknęli lokali oraz 100 % dla 

zamykających działalność. Wartość tej pomocy to 15.773,00 zł. 

Wielu przedsiębiorców złożyło podania o zwolnienia z podatku od nieruchomości. Będą one 

rozpatrywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zwalczaniu COVID-19 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa  

CoV- 19. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przesyła samorządom bieżące informacje 

podawane przez Departament Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konkurentów w sprawie interpretacji powyższych ustaw.  

 

W zakresie zabezpieczenia przed CoV-  19. 

Gnina Praszka zakupiła : 

Maski FFP3   30 szt, 

Maski FFP2  20 szt., półmaski materiałowe 2000 szt., rękawice nitrylowe 25 opak. X 100 szt., 

kombinezony ochronne dla KSRG 16 szt., okulary ochronne 120 szt., płyn do dezynfekcji rąk 

15 l., podchloryn sodu 25 kg. Łącznie koszt powyższych zakupów to 14 795, 00 zł.  

Gmina przekazała na rzecz szpitala w Oleśnie  600 szt. półmasek materiałowych . 

 



Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w ramach swoich działań pozyskał z Regionalnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (instytucja marszałkowska): 

Maski ochronne 1279 szt., kombinezony ochronne 33 szt., płyn do dezynfekcji 44 opak. X 5 l, 

rękawiczki ochronne 21 tys. szt., lampa do dezynfekcji 1 szt. 

Skutki zmniejszonych udziałów w PIT należnych Gminie Praszka (dochody udziałów  

w porównaniu do roku 2019 )  

Za m-c marzec: - 80.375,00 zł ( mniej o 13 % ) 

Za m-c kwiecień: - 489.658,00 ( mniej o 40 % ) 

 


