
       Praszka, dnia 2020-10-27 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.7.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 24 września 2020 r. do 27 października 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 30.09.2020 r.  

Na plan dochodów w kwocie 67.363.747,91 zł wykonanie wynosi 50.126.100,16 zł tj. 

74,41% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.09.2020 r.  

Na plan wydatków w kwocie 73.078.605,75 zł wykonanie wynosi 49.834.286,18 zł tj. 

68,19 % 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 przeznaczonych na dofinasowanie 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 – 6.655 zł, 

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 10.500 zł, 

- dotacji na wspieranie rodzin – 31.370 zł, 

- dotacji na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.000 zł, 

- dotacji na Kartę Dużej Rodziny – 65,28 zł, 

- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.209,70 zł, 

- dotacji na zasiłki stałe – 33.000 zł. 

 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

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

obywatelskie) – 7.000 zł, 



W ZAKRESIE SPRAW REFERATU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

I OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

1. Prowadzone są ostatnie prace związane z wyposażaniem pływalni krytej w Praszce.  

W tej chwili trwa montaż mebli kasowych i szatni. Do montażu pozostały siedziska sportowe 

wokół niecki basenowej. Montaż ich ma zakończyć się do końca października. Obiekt 

zgłoszono do odbioru w Nadzorze Budowlanym. 

2. Zakończono 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 wyniósł ok. 140 tys. zł. 

3. Realizowane są prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. 

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

4. Rozstrzygnięto 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. Firma Revol z Łodzi zakończyła demontaż i odbiór wyrobów azbestowych w ramach zadania 

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

2020”.  

6. Trwają prace projektowe dot. budowy nowego budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek 

Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18. 

 

W ZAKRESIE SPRAW OŚWIATOWYCH 

1. 28.września wypłacone zostały wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 

51.433,13 zł. Wraz z pochodnymi jest to kwota 64.761,58 zł. 

2. 29.września przekazano odpis w wysokości 25 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych tj. kwotę 221.141.16 zł. 

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

klasy szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka zostały poddane kwarantannie lub były i są 

pod nadzorem epidemiologicznym. 

4. Od soboty 24.października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek, tzn. 

od 26.października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli na naukę zdalną. 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Natomiast przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian. 

5. W związku z dużymi wymaganiami zdrowotnymi dzieci, personelu jak i kadry pedagogicznej 

jest bardzo dużo zwolnień lekarskich nauczycieli (w październiku  na dzień dzisiejszy są to 63 

szt), co powoduje zwiększenie zastępstw płatnych. 

6. Przeprowadzone zostały konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym. 

7. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz żłobka przygotowali projekty budżetów na 2021 r. 

Po dodaniu dotacji oświatowych opiewa on  na kwotę 27.795.009,00 zł. W projektach 

uwzględniono podwyżki dla pracowników obsługi i administracji do najniższej płacy 

krajowej. Jest to kwota 162.458,00 zł. 

8.  Złożono wniosek Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+”2021 o dofinansowanie zadania Moduł 2 – koszty funkcjonowania żłobka 



9. Złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 0,4 % 

części subwencji w roku 2020 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 

polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych 

do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 

136.092,00 zł 

10. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie zawiesił swoja działalność od 26.09.2020 r. do 

odwołania, ze względu na COVID-19. 

SPRAWY RÓŻNE 

 

1. W zakresie realizacji budżetu obywatelskiego -  od 21 października trwa głosowanie 

na budżet obywatelski gminy Praszka na rok 2021. Zgłoszono 5 projektów: dwa z Praszki i po 

jednym z Kowali, Strojca i Wierzbia. Wszystkie projekty zostały dopuszczone do głosowania. 

Do chwili obecnej drogą elektroniczną oddano 960 głosów, zatem budżet osiągnął już próg 

ważności. Głosowanie potrwa do 8 listopada. 

2. Trwa powszechny spis rolny 2020. Do chwili obecnej spisało się około połowy 

rolników objętych obowiązkowym spisem, co w województwie opolskim daje nam miejsce  

w środku tabeli, natomiast samo województwo opolskie jest krajowym liderem, jeśli idzie  

o odsetek spisanych gospodarstw. Na terenie naszej gminy pracują trzy rachmistrzynie, spisu 

dokonują także ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego. Istnieje również możliwość 

samospisu przez internet, bądź spisania gospodarstwa w Urzędzie Miejskim. Ze względu na 

pandemię rachmistrzynie dokonują spisu wyłącznie telefonicznie. 

Równocześnie ruszyły przygotowania do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkańców, który 

rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał decyzję w związku  

z pismem Stowarzyszenia NOCEK w Kowalach zgłaszającym „ powstanie szkody  

w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów z Oczyszczalni 

Ścieków Praszka i innych, na tereny gruntów rolnych, w ilości wielokrotnie przekraczającej 

dopuszczalne normy”. Decyzja RDOŚ z dnia 24.09.2020 r. orzeka umorzyć z urzędu 

postępowanie, gdyż „nie zachodzą przesłanki do zastosowania przepisów ustawy szkodowej”. 

4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wydało decyzję w sprawie żądania 

wszczęcia postępowania unieważniającego decyzję środowiskową dla Kompostowni  

w Przedmościu, skierowanego przez Stowarzyszenie NOCEK w Kowalach. Decyzją z dnia 

14.08.2020 r. SKO w Opolu postanowiło odmówić stwierdzenia nieważności decyzji 

Burmistrza Praszki z dn. 05.08.2011 r. nr IT.I.7624-1/13/2011. W uzasadnieniu SKO nie 

dostrzegło naruszenia przepisów, nie stwierdziło żadnej z podstaw stwierdzenia nieważności 

decyzji.  

Skutki finansowe w/w sprawy: Oczyszczalnia Ścieków Praszka produkuje rocznie ~ 1600 ton 

osadów. Zagospodarowywała je po cenie 62 zł/t. Obecnie zmuszona jest do zapłaty 400 zł/t, 

ponieważ do przetargu na odbiór osadów nie zgłosiła się żadna z firm pomimo telefonicznych 

zawiadomień o jego ogłoszeniu. W konsekwencji po negocjacjach została podpisana umowa  

z firmą oferującą zagospodarowanie osadów po w/w cenie. Rocznie różnica w cenie 

zagospodarowania osadów wynosi 540 800zł. 


