
 
       Praszka, dnia 2020-09-24 

Burmistrz Praszki 
Pl. Grunwaldzki 13        
46-320 Praszka 
 
OR.I.0057.6.2020  

Rada Miejska  
w Praszce 

 
Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 20 sierpnia  2020 r. do 24 września 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 31.08.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 65.545.879,40 zł wykonanie wynosi 39.792.015,44 zł tj. 

60,71% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.08.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 71.260.737,24 zł wykonanie wynosi 42.873.264,72 zł tj. 

60,16 % 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 realizacje własnych zadań bieżących gmin (zwrot środków dot. Funduszu 

Sołeckiego)  74.063,39 zł, 

- dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego – 31.556 zł, 

- dotacji na projekt Super Szkoły-Super Uczniowie w gminie Praszka – 221.529,23 zł, 

- środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 75.000 zł, 

- środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.546.659 zł. 

 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 zł, 

- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 11.000 zł.  

 

 

 

 

 

 

 



W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1. Zakończono i odebrano prace budowlane związane z rozbudową i przebudową pływalni 

krytej w Praszce. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł: 14.957.396,70 zł. Obecnie 

trwa wyposażanie obiektu w saunę, meble oraz pozostałe niezbędne wyposażenie. 

Zakończono dostawę i montaż mebli z HPL, których koszt wyniósł 104.379,03 zł oraz 

części wyposażenia obiektu za kwotę: 66.259,98 zł.  Obecnie trwają również czynności 

odbiorowe przez PSP i SANEPID. Otwarcie obiektu dla klientów może nastąpić 

najwcześniej 28.10.2020 r. 

2. Trwają prace instalacyjne polegające na wykonaniu zasilania w ciepło budynki ZPS przy 

ul. Fabrycznej 1 i Fabrycznej 18 w Praszce oraz budynki MGOKiS, przedszkola Nr 2  

i Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce. Koszt prac wynosi ok. 140 tys. zł. 

3. Rozpoczęto prace przy realizacji inwestycji pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O 

– ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – 

Etap I”.  

4. Ogłoszono przetarg na remont trzech odcinków dróg gminnych, tj. remont odcinka drogi 

pomiędzy Kuźniczką i Ganą, odcinka drogi pomiędzy Strojcem, a Skotnicą (na wysokości 

Narzędziowni Pszenica) oraz utwardzeniem drogi wewnętrznej przylegającej do drogi 

rowerowej w Praszce na odcinku od ul. Kopernika w Praszce do wjazdu na ogródki 

działkowe.  

5. Działająca na terenie Gminy Praszka komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych, zakończyła prace. Dokonano szacowania strat spowodowanych 

gradobiciem z dnia 26.06.2020 i 28.07.2020 r. w 80 gospodarstwach z terenu Gminy. Na 

powierzchni 410 ha straty plonu w uprawach przekroczyły 30%. Oszacowana przez 

Komisję wartość strat w uprawach wynosi 611 tys. zł. Protokoły zostały przekazane do 

Wojewody Opolskiego. 

6. Złożono wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 

realizację inwestycji pn. „Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce  

z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji”, na który Gmina Praszka otrzymała 

kwotę: 1.546.659,00 zł. Całkowity szacowany koszt projektu to 3 mln zł. Realizacja do 

czerwca 2022 r. 

 

 

W ZAKRESIE SPRAW OŚWIATOWYCH 

 

1. Przygotowane zostały aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 

szkolny 2020/2021. 

2. 28.sierpnia podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu „Super Szkoły – Super 

Uczniowie w gminie Praszka” w ramach: Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość 

edukacji, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji Poddziałanie 9.1.1. – Wsparcie kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 418.980,86 zł i obejmuje   



1) dofinansowanie w kwocie 397.254,60 ze środków europejskich 355.400,00  

i  41.854,60 ze środków dotacji celowej  

2) oraz wkład własny w kwocie 21.726,26 zł. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy 

Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie 

Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Prowadzone są bieżące sprawy oświatowe. 

 

SPRAWY RÓŻNE: 

 

  

1. Przeznaczono około 50 tys. zł ze zwrotu części funduszu soleckiego (30% zwrotu) na 

realizację budżetu obywatelskiego t.j. zakup wyposażenia placu zabaw w szkole 

podstawowej w Strojcu. 

2. Trwa powszechny spis rolny 2020. Od 1 października będzie on prowadzony również 

przez trzech rachmistrzów z Gminy Praszka. Prowadzenie przez nich spisu odbywać 

się będzie telefonicznie. Można także dokonać samospisu w Urzędzie Miejskim  

w pokoju nr 27 (sala narad). 


