
       Praszka, dnia 2020-11-26 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.8.2020  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 27 października 2020 r. do 26 listopada 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 31.10.2020 r. 

Na plan dochodów w kwocie 68.689.030,74 zł wykonanie wynosi 54.053.951,39 zł tj. 78,69% 

w stosunku do planu 

 

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

początku roku do dnia 31.10.2020 r. 

Na plan wydatków w kwocie 74.403.888,58 zł wykonanie wynosi 54.845.857,87 zł tj. 73,71 

% 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 oraz  

z Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu na zadania zlecone : 

 

Zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami dot. Środowiskowego  Domu  Samopomocy w Ganie) o kwotę 6 

zł. 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 

 dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022 – 539,94 zł, 

- dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej – 35.633 zł, 

- dotacji na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  - 164.991,56 zł, 

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 125.266 zł, 

- dotacji na realizację świadczeń Dobry Start – 15.730 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny –159,49 zł, 

- dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

– 270 zł. 

 



Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy obywatelskie) – 

5.000 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) – 44,34 zł, 

- dotacji na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie) – 5.044 zł, 

- dotacji na realizację świadczeń Dobry Start – 2.790 zł, 

- dotacji na świadczenia wychowawcze „+500” - 1.828.100 zł. 

 

W SPRAWACH OŚWIATOWYCH 

 

1 W zależności od sytuacji stanu epidemicznego, zgodnie z decyzjami sanepidu poszczególne 

oddziały  przedszkoli i żłobka zostały poddane kwarantannie lub były i są pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

2 Od soboty 07.listopada obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek, tzn. od 

09.listopada uczniowie klas I-III szkół podstawowych przeszli również na naukę zdalną. 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 03.stycznia 2021 r. 

Natomiast przedszkola funkcjonują bez zmian. 

3 Marszałek Województwa Opolskiego uruchamia projekt pn. „Op@lskie dla podstawówek – 

zdalne nauczanie zbliża”. Projekt zakłada wsparcie szkół podstawowych województwa 

opolskiego i ich nauczycieli w zakresie wyposażenia w sprzęt, który jest niezbędny do pracy 

zdalnej. 

4 Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe.

mailto:Op@lskie


Referaty Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 

 

1. Zakończył się proces odbioru technicznego pływalni krytej w Praszce.  Z początkiem grudnia 

pływalnia będzie gotowa do otwarcia. 

2. Trwają prace projektowe dot. budowy kotłowni gazowych dla budynków oświatowych tj. 

Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, Przedszkola Nr 1 i 2 oraz dla budynku MGOKiS Praszka. 

Budowa kotłowni gazowych planowana jest w przyszłym roku. 

3. Zakończono i odebrano  roboty budowlane przy realizacji „Przebudowy drogi gminnej nr 

100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową  

w Praszce – Etap I”. 

4. Zakończono remont odcinka drogi pomiędzy Kuźniczką i Ganą, odcinka drogi pomiędzy 

Strojcem, a Skotnicą (na wysokości Narzędziowni Pszenica) oraz na ukończeniu są prace 

związane utwardzeniem drogi wewnętrznej przylegającej do drogi rowerowej w Praszce na 

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

5. Otwarto oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu gminy Praszka w roku 2021. Wpłynęła jedna oferta firmy EKO-REGION Sp. z o.o. 

z Bełchatowa na kwotę: 5.155.747,20 zł. 

 

 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza 

 

1/ W omawianym okresie odbyło się jedno planowane posiedzenia  Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono pięć spraw 

indywidualne. W trakcie tego posiedzenia  jedna sprawa została skierowane do Sądu Rejonowego  

w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Dwa postępowania zostały umorzone w związku z uznaniem przez biegłych braku wskazań do 

konieczności leczenia odwykowego, w jednym przypadku biegli uznali całkowity brak uzależnienia 

a w drugim przypadku picie uznali za szkodliwe. Jedno zostało wstrzymane w związku z podjęciem 

leczenia odwykowego w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. Jedna sprawa została 

skierowana do zbadania przez biegłych w celu wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu 

leczenia. 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. 

Podczas tego posiedzenia komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotu gospodarczego, któremu zezwolenie wygasa  

z końcem listopada. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się telefonicznie  5 osób i pięć osób zgłosiło 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 postępowania 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 są rozpatrywane zgodnie z 

kolejnością wpływów tak samo jak badania dokonywane przez biegłych. Informowano też, ze po 

przerwie wznowiły prace Przychodnie i Zakłady Lecznictwa Odwykowego, ale przed przystąpieniem 

do terapii wszyscy pacjenci są badani pod względem obecności wirusa COVID - 19. W 

przychodniach ambulatoryjnych jest wydawane skierowanie na badania natomiast zakłady 

stacjonarne badania wykonują we własnym zakresie.   

3/ W związku z ponownymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemicznym COVID  - 

19 Klub Abstynenta oraz Świetlica Terapeutyczna prowadzą zajęcia zgodnie z planem. Zastosowano 



jednak wymogi co do ilości osób przypadających na posiadaną powierzchnię lokalową. Do 

dyspozycji uczestników spotkań są środki dezynfekcyjne pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej, 

które zostały zakupione ze środków przewidzianych na profilaktykę. Stowarzyszenia abstynenckie 

„NEPSIS” oraz „NASZA SZANSA” prowadzą też swoje cotygodniowe spotkania. Spotykają się też 

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

wynikającego z ustawy epidemicznej. 

5/ W październiku 2020 roku rozpoczęto w szkołach realizację jesiennej edycji programów 

profilaktycznych. Programy są realizowane we wszystkich szkołach podstawowych za wyjątkiem 

Szkoły w Wierzbiu i Szkoły w Przedmościu (tylko klasy I – III). W programie będzie uczestniczyło 

338 uczniów w tym klasy VI to 182 uczniów i klasy VII 156 uczniów. Program jest realizowany przez 

7 instruktorów i jednego koordynatora. Realizacja programu potrwa do 11 grudnia 2020 roku. Ale 

już wiadomo, że część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej co utrudnia bezpośredni kontakt z 

rodzicami, dla których w tym programie też są zaplanowane zajęcia (dwie godziny). 

6/ Zgodnie z ustawą u wychowaniu w trzeźwości i ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 

został opracowany Gminny Program Profilaktyki Uzależnień na 2021  rok z którym Państwo Radni 

mieli możliwość się zapoznać. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

pozytywnie zaopiniowała program i wnioskuje do Państwa Radnych o jego przyjęcie jednak nie 

wiemy jak będzie wyglądała jego realizacja w przyszłym roku ze względu na panujący stan 

epidemiczny. 

7/ Na miesiąc listopad został zaplanowany podobnie jak w latach ubiegłych XII Ogólnopolski 

Turniej Halowy Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich. Corocznie turniej odbywał się na Hali 

Sportowej. Jednak w tym roku ze względu na stan epidemiczny turniej musiano odwołać choć do 

uczestnictwa zgłosiło się siedem drużyn. 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  23 października  2020 do dnia 24 listopada  2020 roku. 

 

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

z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej.  Wykonano 23 konwoje 

wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. Od 12 października 2020 roku w związku  

z pismem – poleceniem Wojewody Opolskiego czynności służbowe wykonywano ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów o COVID - 19. 

2/ W miesiącu październik - listopad wspólnie z Policją odbyto 6 służby, które w większości 

były ukierunkowane na działania w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID - 19 sprawdzano 

przestrzeganie przepisów w sklepach oraz ich okolicy podczas tych patroli udzielono 8 pouczeń. 

Strażnicy codziennie spotykali się na odprawach w Komisariacie Policji gdzie uzgadniano sposób 

pełnienia służby w danym dniu. W dniu 1 listopada patrolowano okolice cmentarza zwracając uwagę 

przestrzeganie zarządzenia o zakazie wstępu na cmentarze – uwag nie odnotowano. W dniu 11 

listopada patrolowano miasto ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisu o zakazie zgromadzeń 

powyżej 5 osób w miejscach publicznych – nie odnotowano nieprawidłowości. Podczas patroli 

zwracano uwagę na sklepy oraz ich okolice w związku  

z obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowywania bezpiecznych wymaganych odległości oraz 

przestrzegania godzin dla seniorów. Uwag nie odnotowano. Identyczne czynności wykonywano też 

na targowisku miejskim w środy i soboty. Zwracano też uwagę na przestrzeganie przepisów przez 

dzieci i młodzież do lat 14 pod względem przebywania w miejscach publicznych bez opieki osób 

dorosłych. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 2 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 3 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 firmie GOSKOM z wnioskiem o uporządkowanie chodnika prowadzącego do 

cmentarza oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wyrwy powstałej na ulicy Senatorskiej w 

związku z prowadzonymi pracami naprawczymi sieci wodnej. 

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

sprawach: padłych dzików przy drodze dla rowerów – po sprawdzeniu okazało się, że jest to już teren 

gminy Gorzów Śląski i tam przekazano tą sprawę. Padłej sarny w lesie Kowale – tu poinformowano, 

że jest to teren leśny i gmina w tej sprawie nie będzie podejmowała czynności. Zgłoszenie dotyczyło 

też nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt, sprawdzenie wskazanego przez zgłaszającego 

miejsca nie potwierdziło tego zgłoszeniu gdyż pies biegał po ogrodzonym terenie należącym do 

właściciela. 

5/ W miesiącu listopadzie przyjęto jedną  interwencję w sprawach sporów sąsiedzkich: 

zgłoszenie dotyczyło parkowania pojazdów na terenach osiedlowych w miejscach do tego nie 

przeznaczonych i pozostawiania pojazdów nie eksploatowanych na parkingach. Po sprawdzeniu 

okazało się, że wskazane pojazdy mają tablice rejestracyjne i są ubezpieczona dlatego brak jest 

podstaw do interwencji w stosunku do kierowców. W pierwszym przypadku zgłoszenie się nie 

potwierdziło co sprawdzono u kierowców pojazdów wywożących odpady komunalne.   

6/ W omawianym okresie  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 oraz same sklepy. Takich patroli wykonano 21 podczas, których 

udzielono 4 pouczeń oraz interweniowano trzy razy u kierowników sklepów w związku  

z brakiem płynów do dezynfekcji. Jeden razy opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach 

publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. Do dnia 6 listopada 

patrolowano okolice Szkoły Podstawowej Nr 2 ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci – 

uwag nie odnotowano. Od 9 listopada zaprzestano tych czynności w związku z zamknięciem szkół. 

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Mickiewicza i interweniowano w ZDKiA  

w związku z uszkodzonym znakiem na ulicy Piłsudskiego. Zabezpieczano też jedna kolizje drogową 

na ulicy Piłsudskiego – wyjazd z targowiska. Nie było potrzeby wzywania Policji gdyż kierowcy 

doszli do porozumienia. Dwa razy interweniowano na targowisku miejskim w stosunku do 

sprzedawców, którzy w obrocie publicznym używali wag bez ważnych cech legalizacji oraz nie 

posiadali środków dezynfekcyjnych przeznaczonych dla kupujących.     

8/ W związku ze Świętem Zmarłych oznakowano miejsca do prowadzenia działalności 

handlowej oraz przygotowano dodatkowe miejsca postojowe. Jednak w związku z zarządzeniem 

 o  zamknięciu cmentarza w dniach 31.10 do 2.11.2020 nie zostało to wykorzystane. 

 

SPRAWY RÓŻNE 

 

Dobiega końca Powszechny Spis Rolny 2020. Zakończy się on 30 listopada o północy. Na chwilę 

obecną do spisania pozostało ok. 70 gospodarstw. Spis obsługuje troje rachmistrzów gminnych, 

ankieterzy z GUSu, również w urzędzie jest wyznaczone stanowisko, gdzie można dokonać 

samospisu z pomocą merytorycznego pracownika. Równolegle ruszyły już przygotowania do 

Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. 

Zakończyło się głosowanie w budżecie obywatelskim gminy Praszka na 2020 rok. Drogą 

elektroniczną oddano 2368 głosów. Zwyciężyło zadanie „Park sportu i rekreacji „Kolonia”  

w Kowalach”, które zdobyło 971 głosów, a więc 41% wszystkich oddanych. Drugie miejsce zajęło 

zadanie „Budowa altany w Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu”, na które oddano 648 

głosów, tj. 27%. Ogółem do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zgłoszono 5 zadań. 


