
    Praszka, dnia 2021-01-21 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.1.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 29 grudnia 2020 r. Do 21 stycznia 2021 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 31.12.2020 r. 

Na plan dochodów w kwocie 67.713.169,63 zł wykonanie wynosi 62.731.988,59 zł tj. 92,6% 

w stosunku do planu 

 

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

początku roku do dnia 31.12.2020 r. 

Na plan wydatków w kwocie 73.428.027,47 zł wykonanie wynosi 66.145.994,35 zł tj. 90,08 

% w stosunku do planu. 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Sporządzono i wysłano do Wojewody Opolskiego rozliczenie dotacji na  realizację 

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

skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – Etap I”. 

2. Pozyskano oferty na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy części 

hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji.  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana stosowna umowa. Termin realizacji 

dokumentacji: 30.06.2021 r. 

3. Trwa okresowy przegląd stanu technicznego dróg gminnych. Przeglądu dokonuje firma 

MAX- Drogi z Bielska Białej. Zakończenie przeglądu: 29.01.2021 r. 

4. Referat realizuje swoje bieżące zadania m.in. prowadzi akcję zima. 

 

 

w sprawach oświatowych 

1 Wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020”. 

We wszystkich stopniach awansu uzyskaliśmy średnie wynagrodzeń i nie ma potrzeby 

wypłacania wyrównań wynagrodzeń. 

 W załączeniu „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli”. 



2 W związku z zatwierdzeniem budżetu gminy na 2021 r. przygotowano projekty budżetów 

placówek oświatowych i publicznego żłobka. 

3 Podpisano umowy na przekazanie dotacji ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich 

w Częstochowie dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Wierzbiu im. Św. Jadwigi Królowej, dla 

Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce, dla Niepublicznego 

Żłobka „Klasa dla bobasa” oraz dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Kluczborku. 

4 W ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów  

w Gminie Praszka” przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany  

z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19”. Cena oferty  25.251,90 zł. 

5 W styczniu  przeprowadzane są konkursy przedmiotowe, są to eliminacje miejsko-gminne.   

6  Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że w otwartym konkursie ofert na 

finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 

moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków  

z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) oferta złożona przez gminę  uzyskała 

dofinansowanie. Miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, co 

stanowi łączną kwotę dofinansowania 48.000,00 zł. Projekt uchwały pomniejsza opłatę 

ponoszoną przez rodziców o kwotę 80 zł  miesięcznie przygotowany na dzisiejszą sesję. 

7 Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

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

24 grudnia  2020 roku do 20 stycznia 2021 roku. 

 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono trzy sprawy 

indywidualne. W trakcie tego posiedzenia  jedna sprawa została skierowana do zbadania przez 

biegłych w celu wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedną sprawę 

zawieszono na okres jednego miesiąca w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu 

odwykowemu. Jedna sprawa w związku z podjęciem leczenia odwykowego została zawieszona na 

okres jednego roku. 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  5 osób i 4 osoby 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 

Przychodnie i Zakłady Lecznictwa Odwykowego pracują w normalnym trybie, 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/ Do Starostwa Powiatowego w Oleśnie zostało przekazane zgłoszenie robót związanych ze 

zmiana systemu ogrzewania w lokalu Klubu Abstynenta i Świetlicy Terapeutyczne w Praszce. 

Zgłoszenie dotyczy przejścia z systemu ogrzewania elektrycznego na gazowe. Do zgłoszenia został 

dołączony projekt ogrzewania oraz wszystkie niezbędne oświadczenia. Zostały też poczynione 

zakupy związane z przygotowaniami do realizacji tej inwestycji. Wszystko jest pokrywane ze 

środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.   

6/ W dniu 8 stycznia 2021 roku zebrała się komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

do oceny ofert jakie napłynęły na konkurs w sprawie zlecenia zadań własnych gminy 

stowarzyszeniom. Wyniki konkursy zostały opublikowane w BIP i wywieszone na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego. Na tej podstawie w dniu 11 stycznia zostały podpisane umowy na zlecenie zadań 

Stowarzyszeniom „Nepsis” i „Nasza Szansa”. 

7/ W związku z rozliczaniem dotacji zawartych w ramach porozumienia międzygminnego  

otrzymano z Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Olesna  ilościową informację na temat 

pacjentów leczonych w Przychodni z terenu gminy Praszka w 2020 roku. Jak wynika z nadesłanej 

informacje z terenu naszej gminy  do dnia 31 grudnia zgłosił się do Poradni 79 osób. Pacjenci  

z naszej gminy stanowili 17% wszystkich pacjentów. 

8/ W dniu 13 stycznia 2021 roku do GUS zostało przekazane roczne sprawozdanie PS-01  

z prowadzonych przez gminę działań profilaktycznych w 2020 roku. W dniu 14 stycznia otrzymano 

potwierdzenie przyjęcia i zaakceptowania sprawozdania. 

 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  24 grudnia  2020 do dnia 20 stycznia  2021 roku. 

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

z koniecznością dostarczenia materiałów (kart rejestracyjnych) do Komendy Powiatowej Policji  

w Oleśnie.  Wykonano 21 konwojów 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. W związku z przygotowaniami do organizacji powszechnych szczepień przewożono materiały 

informacyjne dotyczące tych działań. Przez dwa dni wspólnie z pracownikami OPS sprawdzano 

miejsca gdzie mogą być osoby bezdomne – uwag nie odnotowano. 

2/ W miesiącu grudzień - styczeń wspólnie z Policją odbyto 5 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 9 pouczeń w 

związku z nie zakrywaniem ust i nosa. Udzielono 4 pouczeń w związku  

z nieprzestrzeganiem godzin dla seniorów oraz. Strażnicy codziennie spotykali się na odprawach  

w Komisariacie Policji gdzie uzgadniano sposób pełnienia służby w danym dniu. Takich spotkań  

w omawianym okresie odbyto 24. Identyczne czynności wykonywano też na targowisku miejskim w 

środy i soboty ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów higienicznych oraz zachowywanie 



bezpiecznych zalecanych odległości. Zwracano też uwagę na przestrzeganie przepisów przez dzieci 

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

ale tylko do momentu rozpoczęcia ferii zimowych – uwag nie odnotowano. Odbyto też jedno 

protokółowane spotkanie podczas, którego podsumowano rok 2020  

i przyjęto założenia do współpracy na rok 2021. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 17 razy w stosunku do 

właścicieli posesji prywatnych i 9 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.  

W związku z opadami śniegu interweniowano u właścicieli oraz zarządców w tych miejscach gdzie 

chodniki były zaśnieżane oraz występowało na nich oblodzenie. Interweniowano też u dwu 

właścicieli posesji gdzie na dachach pojawiły się nawisy lodowe – zobowiązano do ich usunięcia, co 

zostało wykonane. Interweniowano też w firmie GOSKOM z wnioskiem o opróżnienie koszy 

ulicznych przy ulicy Kaliskiej. 

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

w sprawach: występowania dużego zadymienia na ulicach, Kaliska (1), Mickiewicza (2), 

Warszawska (2), Po sprawdzeniu tych miejsc ustalono podczas kontroli, że w piecach pali się węgiel 

a zadymienie powstaje podczas rozpalania lub dokładania do pieca. Właściciele posesji posiadali 

nawet certyfikaty węglowe dotyczące jego jakości. W sprawie zaniedbywania psów (2) – sprawdzono 

wskazane miejsca i okazało się, że skargi są bezzasadne. Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt – niszczenie ogrodzeń. W tym przypadku ustalono właścicieli psów, które to robią i 

pouczono oraz zobowiązano do naprawienia szkód. Zgarniania śniegu podczas odśnieżania na drogę 

publiczną – skarga nie potwierdzona, bezzasadna. Uszkodzonych słupków odgradzających przy 

drodze dla rowerów- zostało naprawione przez Urząd Miasta. Pozostawienia pojazdu na ulicy co 

utrudniało ruch. Po ustaleniu właściciela zobowiązano do jego usunięcia co zostało wykonane.  

Zanieczyszczenia drogi publicznej w miejscowości Skotnica – sprawcę pouczono i zobowiązano do 

oczyszczenia drogi co zostało wykonane. 

5/ W miesiącu grudniu - styczniu przyjęto trzy  interwencje w sprawach sąsiedzkich: 

zgłoszenie dotyczyło dużego zadymienia.. Po sprawdzeniu okazało się, że to zadymienie powstaje w 

chwili rozpalania w piecu. Właściciel posesji pali w piecu węgiel, na który posiada od sprzedawcy 

stosowny certyfikat. Konieczności przycięcia krzewów ozdobnych na ulicy Senatorskiej, które 

utrudniają przejście chodnikiem. Ponieważ posesja jest nie zamieszkała wystosowano pismo do 

współwłaścicieli z wnioskiem o przycięcie gałęzi.   Oraz nie przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt – psów. Sprawa opisana w punkcie 4. 

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 24 podczas, których 

udzielono 9 pouczeń oraz interweniowano cztery razy u kierowników sklepów w związku  

z brakiem płynów do dezynfekcji. Dwa raz opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach 

publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. W związku z powrotem 

do szkół uczniów klas I – III patrolowano okolice Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 ze zwróceniem uwagi 

na dzieci oraz rodziców dowożących dzieci. 

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

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

w związku z uszkodzonym znakiem na ulicy Sportowej. W związku z koniecznością zabrania przez 



śmigłowiec LPR osoby poszkodowanej zabezpieczono miejsce do lądowania i startu na parkingu 

przy ul. Obrońców Pokoju.     

8/ W związku z zakończeniem roku do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewody 

Opolskiego zostały przekazane sprawozdania z podejmowanych przez straż miejską działań oraz 

czynności i ich wyników w 2020 roku. 

  

 

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

 Dokonano rozliczenia I edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Pięć sołectw otrzymało 

po 5 tys. Zł od Marszałka Województwa i po 1 tys. Zł od gminy Praszki. Z tej puli zrealizowano 

następujące zadania: 

Sołectwa Aleksandrów, Brzeziny i Prosna zakupiły meble do swoich siedzib – krzesła, stoły, 

ławostoły, sołectwo Gana zakupiło ogrodzenie dla terenu przy OSP, sołectwo Lachowskie wykonało 

prace wykończeniowe w domu spotkań. 

Zw względu na sytuację pandemiczną swojego zadania nie zrealizował Przedmość, który aplikował 

o środki na coroczny Piknik pod Lipami. Kwota ta jednak przechodzi na rok bieżący. W tym roku  

o środki marszałkowskie ubiegać się będą: Rozterk, Skotnica, Szyszków, Wierzbie i Wygiełdów. 

 

Sprawy Różne 

 Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy 

skończyli 80 lat, a od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 

stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. 


