
 

       Praszka, dnia 2020-08-20 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.5.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 25 czerwca 2020 r. do 20 sierpnia 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 31.07.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 65.252.877,40 zł wykonanie wynosi 34.522.216,13 zł tj. 

52,91% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.07.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 70.967.735,24 zł wykonanie wynosi 37.848.524,52 zł tj. 

53,33 % 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 – 5.481 zł, 

- dotacji na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.269 zł, 

- dotacji na stołówki szkolne i przedszkolne – 55.404 zł, 

- dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 16.800 zł, 

- dotacji na ośrodki wsparcia (ŚDS w Ganie) – 50.000 zł, 

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

emerytalne i rentowe – 16.500 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe – 33.000 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe – 224,69 zł, 

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

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

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 212,55 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 123.562,61zł. 



 

W ZAKRESIE REFERATU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

 

1. Trwają ostatnie prace wykończeniowe związane z rozbudową i przebudową pływalni 

krytej w Praszce. Prace odbiorowe mają rozpocząć się na początku września 2020 r.   

2. Podpisano umowy na 2 części zadania związanego z dostawą i montażem 

wyposażenia pływalni krytej w Praszce. W pozostałych 6-ciu częściach trwa 

rozstrzyganie przetargu. 

3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą Remost z Olesna na realizację 

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

z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I”. Wartość zadania to 

543.539,46 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  

w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 434.831,57 zł. 

4. Podpisano umowę z firmą Revol z Łodzi na wykonanie zadania pn. 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Praszka – w roku 

2020”. Wartość zadania to 42.203,95 zł. 

5. Trwają prace związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień na 

realizację inwestycji polegających na budowie odcinków oświetlenia drogowego  

w miejscowościach Szyszków, Rozterk oraz Przedmość. Pożądany termin realizacji 

przedmiotowych inwestycji do 30.10.2020 r. 

6. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 

2021 rok związanych z realizacją zadań pn. „Przebudowa ul. Bocznej w Praszce” oraz 

„Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej w Praszce – Etap II” 

7. Trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu 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.  

8. Przeprowadzono remonty dróg tłuczniowych na terenie gminy Praszka  

w miejscowościach Praszka, Wierzbie, Kowale, Rozterk, Brzeziny, Tokary, Rosochy, 

Szyszków, Strojec. Do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach tłuczniowych użyto 

około 200 ton kamienia frakcji 0/32 mm.    

 

 

W ZAKRESIE SPRAW OŚWIATOWYCH  

 

1. Rozstrzygnięto przetarg na „dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych  

w roku szkolnym 2020/2021 oraz dowozy doraźne” – wygrał PKS Wieluń. 

2. Otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 123.562,61 zł 
3. Przeprowadzone zostały egzaminy dla trzech nauczycieli kontraktowych na stopień 

nauczyciela mianowanego z wynikiem pozytywnym. 

4. Przygotowywane są aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 

2020/2021. 

5. Przyznano stypendium Burmistrza Praszki dla 11 najzdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych za rok szkolny 2019/2020  

6. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 



Informacje dotyczące prac GMINNEJ KOMISJI DS. RPA i Pełnomocnika Burmistrza 

za okres od 24 czerwca 2020 roku do 18 sierpnia 2020 roku. 

 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono cztery 

sprawy indywidualne. Działania komisji w związku z epidemią zostały częściowo 

zablokowane min. poprzez nie wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz zawieszenie 

orzekania przez Sady. W trakcie tych posiedzeń 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. Jedno zostało wstrzymane w związku z podjęciem leczenia 

odwykowego w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. Jedno postępowanie 

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

uzależnienia od alkoholu. Posiedzenie komisji odbywało się zgodnie z zaleceniami PARPA  

w obecności wszystkich członków, którzy pracowali w maseczkach i rękawiczkach  

z zachowaniem przepisowych odległości. Te zalecenia były też stosowane w stosunku do 

osób przychodzących na posiedzenia komisji. 

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

Konsultacyjnego zgłosiło się telefonicznie 7 osób i trzy osoby 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 zostały wstrzymane i dlatego nowo przyjmowane wnioski będą 

rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływów, ale nie ma gwarancji pełnego ich obsłużenia 

gdyż biegli nie wydają opinii a Sądy nie rozpatrują spraw o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego.  Osoby, które zgłosiły się pod koniec lipca zostały poinformowane, że powoli 

wracamy do normalności i od połowy lipca zarówno Sądy jak i biegli pracują normalnie. Od 

lipca zajęcia terapeutyczne są już prowadzone w formie grupowej na zjazdach a nie jak do tej 

pory formie indywidualnej on-line.  

3/ Gmina Praszka zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony w 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 mogły przesyłać prace i odpowiedzi konkursowe zgodnie z wcześniej 

zaplanowanym terminem. Tak też postąpiły szkoły podstawowe Nr 2. 3, Przedmość i Kowale. 

Pozostałe szkoły zakończą kampanię we wrześniu.   

4/ W związku z poluzowaniem obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym 

COVID  - 19 Klub Abstynenta oraz Świetlica Terapeutyczna wznowiły działalność zgodnie  

z planem. Zastosowano jednak wymogi, co do ilości osób przypadających na posiadana 

powierzchnię lokalową. Do dyspozycji uczestników spotkań były środki dezynfekcyjne 

pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej, które zostały zakupione ze środków 

przewidzianych na profilaktykę. Stowarzyszenia abstynenckie „NEPSIS” oraz „NASZA 



SZANSA” wznowiły też swoje cotygodniowe spotkania. Spotykają się też grupy 

samopomocowe AA i Al.-anon oraz grupy wsparcia też z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

5/ Stowarzyszenia „NEPSIS” i „NASZA SZANSA” złożyły półroczne sprawozdania  

z wykorzystania przyznanych w ramach dotacji środków na prowadzenie zadań własnych 

gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

6/ Zostało sporządzone i przekazane Skarbnikowi Gminy półroczne rozliczenie 

wydatków poniesionych na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień za I 

półrocze 2020 roku.   

7/ W okresie wakacyjnym Świetlica Terapeutyczna pracowała w godzinach od 900 do 

1500. Jednak ze względu na ogłoszony stan epidemiczny z zaproponowanych zajęć korzystało 

mniej dzieci niż w latach poprzednich. Ze względów bezpieczeństwa dzieci przebywały tylko 

we własnym gronie i tylko na terenie świetlicy. Nie organizowano wycieczek i zbiorowych 

wyjść.  

8/ Ponieważ sierpień to miesiąc trzeźwości, dlatego Klub Abstynenta zorganizował 

drzwi otwarte oraz uruchomił punkt informacyjny, w którym można uzyskać materiały 

informacyjne na temat choroby alkoholowej i sposobach jej leczenia. Na tablicy 

informacyjnej przed obiektem znajdują się plakaty przypominające o tym okresie oraz list 

Episkopaty Polski w tej sprawie.  

 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ od dnia 24 czerwca 2020 do dnia 18 sierpnia 

2020 roku. 

1/  W omawianym okresie jeden razy udzielano pomocy ewidencji ludności  

w związku z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej. Jeden 

raz udzielono asysty Kierownikowi USC w związku z wręczaniem odznaczeń za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Wykonano 34 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. 

Siedem razy udzielano asysty komisji ds. badania szkód po gradobiciu oraz jeden raz  

w związku z wichurami, które spowodowały połamanie drzew i doprowadziły do 

zablokowania dróg. Udzielono też asysty przy obmiarze połamanych w wyniku wichur drzew 

na posesjach prywatnych.  W związku z wyborami dwa razy rozwożono po terenie gminy 

obwieszczenia wyborcze oraz dwa razy rozwożono po terenie gminy materiały związane  

z wyborami w tym karty do głosowania do lokali wyborczych. Dwa razy udawano się też  

w sprawach Urzędowych do Gorzowa Śląskiego.  W związku z chorobą zarządcy targowiska 

miejskiego jeden raz zebrano na targowisku opłaty targowe. W związku z urlopem 

sprzątaczki przez 15 dni otwierano drzwi wejściowe główne do Urzędu Miejskiego. 

2/ W miesiącu czerwiec - sierpień w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID - 

19 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. W sklepach w związku z niezbyt jasnymi przepisami było różnie i na zwracane 

uwagi ludzie często reagowali arogancko.  Sprawdzano przestrzeganie przepisów przez osoby 

przebywające w miejscach publicznych. W dalszym ciągu zauważalne jest nie przestrzeganie 

zaleceń dotyczących zakrywanie ust i nosa w sklepach oraz nie przestrzeganie zalecanych 

odstępów szczególnie na targowisku miejskim. W omawianym okresie wspólnie z Policją 

odbyto dwanaście służb oraz odbyto cztery spotkania robocze w tym jedno protokółowane 

związane z podsumowaniem współpracy za II kwartał 2020 roku. Podczas wspólnych patroli, 

które były wykonywane wspólnie z dzielnicowymi patrolowano targowisko miejskie oraz te 

miejsca na terenie miasta i gminy skąd docierały informacje o nie przestrzeganiu przepisów  

w zakresie parkowania pojazdów oraz nie przestrzeganiu przepisów o odpowiednim 

zachowaniu. Podczas tych patroli został nałożony jeden mandat karny.  W miesiącu sierpniu 

zabezpieczano dwie uroczystości religijne na terenie parafii Św. Rodziny – Odpust 



Kalwaryjski. Interweniowano też w stosunku do osób bezdomnych, które urządziły sobie 

miejsce spoczynkowe za pomieszczeniami Domu Pogrzebowego przy ul. Gańskiej. Wydano 

polecenie uprzątnięcia tego miejsca i jego opuszczenie, co zostało wykonane.   

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 9 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 7 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 i utrudnia przejście pieszym. 

Interweniowano też w związku z koniecznością przycięcia gałęzi, które wychodziły na drogę 

dla pieszych i rowerów powodując utrudnienie przejścia i przejazdu. W ZDKiA 

interweniowano w związku ze zgłoszeniem o niebezpiecznym miejscu na drodze dla rowerów 

przy cmentarzu. Wspólnie z pracownikiem ZDKiA miejsce zostało oznakowane poprzez 

wymalowanie linii dzielącej pasy ruchu. W związku ze stwierdzeniem wysypania odpadów 

komunalnych przy drodze gruntowej pomiędzy Praszką a Skotnicą znalezione tam dokumenty 

przekazano do Komisariatu Policji a policja ustaliła sprawcę i nałożyła mandat karny  

i obowiązek uprzątnięcia odpadów – zostało wykonane. Interweniowano też u właściciela 

działki przy ul. Fabrycznej z wnioskiem o usuniecie uschniętych drzew. W miejscowości 

Kowale jest zarośnięta działka przy Dk 45. W tej sprawie wystosowano pismo do 

spadkobiercy z wnioskiem o uporządkowanie posesji z uwzględnieniem przycięcia drzew, 

które wychodzą na chodnik. Interweniowano też na posesji komunalnej w Praszce gdzie 

mieszkańcy gromadzą odpady z płyt meblowych – po interwencji z GOSKOM odpady 

zostały usunięte na PSzOK. Interweniowano też w PCK w związku z koniecznością 

opróżnienia pojemników na odzież używaną, gdyż na terenie miasta wszystkie pojemniki są 

przepełnione. 

4/ W omawianym okresie przyjęto czternastu interesantów, którzy zgłaszali skargi 

min. w sprawach: psów, które biegały swobodnie powodując uszkadzanie ogrodzeń posesji. 

Po ustaleniu właściciela został nałożony mandat karny. Żmij, które zaczęły się gromadzić na 

posesjach w okolicy lasu Kowale. Po przeprowadzonych rozmowach sprawę przekazano do 

PSP w Oleśnie. Dużego psa rasy Dog, który biegał w Szyszkowie. Po sprawdzeniu zgłoszenie 

było bezzasadne – we wskazanych miejscach psa nie stwierdzono. Parkowania pojazdów  

w rejonie bloków Styczniowa 12 i 14 w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Po 

sprawdzeniu okazało się, że jest to teren prywatny należący do właścicieli garaży – zgłoszenie 

bezzasadne. Głośno bawiących się dzieci w okolicy ul. Kosmonautów – codzienne patrole 

okolic tego miejsca nie potwierdziły zgłoszenia. Biegającego psa rasy Labrador  

w miejscowości Wierzbie – ustalono właściciela psa, którego zobowiązano do lepszego 

zabezpieczenia posesji, co uniemożliwi psu wychodzenie. Tamowania i utrudniania ruchu na 

miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych po sprawdzeniu okazało się, że 

zaparkowany pojazd też należy do osoby niepełnosprawnej. Lisów, które zadomowiły się na 

terenie zakładu „Neapco” – w tym wypadku podano kontakt do koła łowieckiego, gdyż straż 

miejska ani Urząd nie może zajmować się takimi zwierzętami. W sprawie padłego dzika na 

drodze dla rowerów w kierunku Gorzowa Śląskiego. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to 

teren sąsiedniej gminy sprawę przekazano zgodnie z kompetencjami do Gorzowa Śląskiego.  

Wylewania ścieków na posesję sąsiada. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym 

zgodnie z taryfikatorem. Porzucenia odpadów w lesie Szyszków, – ponieważ jest to teren 

gminy sprawę przekazano do Referatu Infrastruktury. Wypuszczania psów bez opieki, które 

zanieczyszczają tereny wspólnoty mieszkaniowej. Sprawcę ukarano mandatem karnym.   

5/ W miesiącu lipcu w związku ze złagodzeniem obowiązujących przepisami  

w zakresie epidemii ponownie zaczęto przyjmować zgłaszania interwencji w sprawach 

sporów sąsiedzkich: przyjęte zgłoszenia dotyczyły: przekopywania dodatkowego rowu 

pomiędzy posesjami w Wierzbiu. Podjęte czynności doprowadziły do porozumienia sąsiadów  



i wspólnego rozwiązania problemu z wodami opadowymi i przerastającymi drzewami.  

Samowolnego bez zgody właściciela wchodzenia na teren posesji i wykonywanie prac 

remontowych na ścianie budynku. Po interwencji sąsiedzi doszli do porozumienia  

i zgłoszenie zostało wycofane. 

6/ W miesiącu czerwiec - sierpień 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 i młodzieży  

w związku z przepisami o COVID - 19. Zwracano uwagę na okolice sklepów i same sklepy. 

Takich patroli wykonano, 12 podczas, których udzielono 10 pouczeń. Pięć razy opróżniano 

kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu  

a żetony do Goskom, dwa razy interweniowano w PSK z wnioskiem o opróżnienie 

pojemników na odzież. Podczas patroli udzielono pomocy osobie, która zatrzasnęła się  

w toalecie publicznej i dzwoniła na numer 112. Po odblokowaniu drzwi zatrzaśnięta osoba 

opuściła toaletę. Udzielono też pomocy osobie, która przewróciła się na chodniku potykając 

się o wystające płyty chodnikowe. Nie było potrzeby wzywania karetki a sprawę wystających 

płyt zgłoszono do Urzędu Miasta.  

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Kaliskiej. Na targowisku miejskim 

wylegitymowano dwu obywateli Rumunii, którzy usiłowali prowadzić działalność 

gospodarczą bez zezwolenia. Po wylegitymowaniu polecono opuścić targowisko.  

Na targowisku interweniowano też w stosunku do sprzedawcy, który w obrocie publicznym 

używał wago bez ważnych cech legalizacji. Polecona zalegalizować posiadany sprzęt a do 

tego czasu zaprzestać jego użytkowania. W związku zabezpieczeniem na posesji 

bezpańskiego psa został on zabrany do schroniska. Do zakładu utylizacyjnego zgłoszono 

sprawę padłego psa prze drodze gminnej.   

8/ Zostało sporządzone i przekazane Skarbnikowi Gminy rozliczenie wydatków 

poniesionych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2020 roku. 

9/ Do Wojewody Opolskiego zostało przekazane półroczne sprawozdanie  

z podejmowanych działań i wykonywanych czynności w I półroczu 2020 roku ze 

szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych wspólnie z Policją w związku  

z epidemią COVID – 19.   

 

SPRAWY RÓŻNE: 

 

1. W dniu dzisiejszym (20.08.2020 r.) zostały wydane warunki zabudowy dla Zakładu Usług 

Medycznych „Medyk”, który uległ spaleniu w lipcu. Sprawa ta była omawiana na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

2. W związku z wypowiedzeniem umowy na dostawy ciepła dla gminnych obiektów (Szkoły 

Podstawowe nr 3 i 4 w Praszce , Przedszkole nr 2 w Praszce, budynek MGOKiS, budynek 

Zespołu Placówek Specjalnych, Żłobek w Praszce) przez Energię Praszka, podjęto działania 

mające na celu zapewnienie dostaw ciepła poprzez wydzierżawienie części infrastruktury 

ciepłowniczej tj. kotły, sieci, układy pompowe oraz wykonanie nowych zbiorników – 

zasobników ciepłej wody użytkowej  i przygotowanie tej infrastruktury w taki sposób, by nie 

było przerw w dostawie ciepła dla wszystkich obiektów. Budynek Żłobka został wyposażony 

w nową kotłownię gazową w trakcie przebudowy. 

 

Dodatkowo zwracam się z prośbą do Państwa Radnych, o pozostanie po zakończeniu 

Sesji Rady Miejskiej w sali obrad. Chcę przekazać Państwu Radnym informację na temat 

aktualnej sytuacji spółki Energia Praszka, jak również otrzymać rekomendację Rady w 

zakresie stanowiska Gminy wobec przewidywanych przekształceń własnościowych w tej 

spółce. 



Chciałbym poinformować również, że w dniach 1 września – 30 listopada br. odbędzie 

się w naszej gminie, podobnie jak i w całym kraju, Powszechny Spis Rolny. Spisem objęte 

zostaną osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność związaną z rolnictwem. Na teranie 

naszej gminy przeprowadzi go trzech rachmistrzów, wyłonionych przez Główny Urząd 

Statystyczny w drodze konkursu. Można będzie dokonywać również tzw. samospisu poprzez 

stronę internetową GUS, a także spisać się drogą telefoniczną. Spis rolny jest prowadzony raz 

na 10 lat. Urząd Miejski w Praszce zapewni na czas trwania spisu jeden komputer do 

przeprowadzenia samospisu. 


