
    Praszka, dnia 2020-12-29 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.10.2020  

Rada Miejska  

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 17 grudnia 2020 r. do  29 grudnia 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 67.399.869,12 zł wykonanie wynosi 58.431.066,82 zł tj. 

86,69% 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 73.114.726,96 zł wykonanie wynosi 60.305.257,12 zł tj. 

82,48 % 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 

WFOŚiGW w Opolu na zadania własne : 

 

 

Dochody i wydatki zwiększono w zakresie: 

- dotacji z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.”Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Praszka w roku 2020” – 39.080,51 zł, 

 

 

Dochody i wydatki zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na zasiłki stałe – 5.000 zł, 

- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej – 1.000 zł, 

- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 5.000 zł, 

- dotacji na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 3.538,54 zł. 

 

W SPRAWACH OŚWIATOWYCH 

1. Wypłacone zostało dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi 

przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 



kształcenia na odległość w ramach „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na 

naukę zdalną”. 

2. 23.grudnia przekazano korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

3. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

Referaty Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska  

1. Złożono wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

następujące inwestycje: 

 

a) Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce – 

kwota inwestycji: 2.580.000,00 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

 

b) Utworzenie parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce – kwota 

inwestycji: 2.500.000,00 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

 

c) Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej oraz ul. Dojazdowej w Kowalach – kwota 

inwestycji: 2.000.000,00 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

 

W przypadku przyznania środków, inwestycje będą realizowane w latach 2021-2022. 

 

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 cztery 

spraw indywidualne. W trakcie tego posiedzenia  dwie sprawy została skierowane do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa została skierowana do zbadania przez biegłych w celu 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna sprawa została zawieszona 

w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu. Zawieszenie dotyczy okresu 

leczenia lub do czasu ewentualnej następnej interwencji. 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 sześć 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 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 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/ W październiku 2020 roku rozpoczęto w szkołach realizację jesiennej edycji 

programów profilaktycznych. Programy były realizowane we wszystkich szkołach 

podstawowych za wyjątkiem Szkoły w Wierzbiu i Szkoły w Przedmościu (są tylko klasy I – 

III). W programie  uczestniczyło 333 uczniów z klas VI i VII w tym 162 chłopców i 171 

dziewcząt. Program był realizowany przez 7 instruktorów i jednego koordynatora. Realizacja 

programu zakończyła się 11 grudnia 2020 roku. Część zajęć była prowadzona w formie zdalnej 

– praktycznie 2/3 zajęć. Kłopot wystąpił tylko z rodzicami, dla których też były przewidziane 

zajęcia ale to zostanie zrealizowane podczas wywiadówek (gdy będą). 

6/ W związku z przyjęciem w dniu 26 listopada 2020 roku Gminnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień na 2021 rok w dniu 1 grudnia został ogłoszony i opublikowany na 

stronie BIP oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Konkurs na zlecenie do realizacji zadań 

własnych gminy z zakresu profilaktyki uzależnień. Oferty mogą być składane do 30 grudnia 

2020 roku do godziny 1100. 

7/ Do budynku, w którym mieści się Świetlica Terapeutyczna oraz Klub Abstynenta 

został podłączony przez firmę DUON gaz, który w przyszłości będzie używany do ogrzewania 

tych pomieszczeń. Zlecony też został do wykonania projekt instalacji centralnego ogrzewania 

w w/w lokalu.  

8/ Został opracowany projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu Klubu 

Abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej w Praszce, która będzie wykorzystywana do ogrzewania 

budynku i podgrzewania wody. Przewidywany termin wykonania instalacji to I półrocze 2021 

roku. 

 

Z działalności straży miejskiej  

 

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

z koniecznością dostarczenia dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej.  Wykonano 20 

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 ze 

zwolnieniem lekarskim administratora targowiska jeden raz zbierano opłaty targowe na 

targowisku miejskim. 

2/ W miesiącu listopad - grudzień 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 9 pouczeń w związku z nie zakrywaniem ust i nosa. Udzielono 3 pouczeń w związku 

z nieprzestrzeganiem godzin dla seniorów oraz nałożono jeden mandat karny. Strażnicy 

codziennie spotykali się na odprawach w Komisariacie Policji gdzie uzgadniano sposób 

pełnienia służby w danym dniu. Takich spotkań w omawianym okresie odbyto 25. 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.  



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

do właścicieli posesji prywatnych i 5 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 zabezpieczenie 

zapadającej się nawierzchni  przy studzience kanalizacyjnej na ulicy Słowackiego. W związku 

ze znalezieniem dużej ilości worków z odpadami ustalono sprawcę, którego ukarano mandatem 

karnym i zobowiązano do wysprzątania terenu, co zostało natychmiast wykonane. 

Interweniowano też w Strojcu w związku z zanieczyszczeniem ul. Długiej – firma wykonująca 

prace remontowe oczyściła z zalegającego tam błota chodnik oraz ulicę.    

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

sprawach: blokowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na osiedlu 

Mickiewicza – w jednym przypadku zaparkowany samochód był własnością osoby 

niepełnosprawnej a drugi był samochodem lizingowanym w tym wypadku wystosowano 

wezwanie do firmy lizingowej. Tamowania i utrudniania ruchu przez pojazdy zaopatrzenia na 

ulicy Senatorskiej. Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – udzielono dwu 

pouczeń. W związku ze zgłoszeniem poszukiwano łabędzia na ulicy Warszawskiej jak się 

okazało łabędź odfrunął  i teraz przebywa na prywatnym – ogrodzonym stawie. Busa 

zaparkowanego na ul. Warszawskiej w taki sposób, że był utrudniony wjazd i wyjazd z posesji.  

5/ W miesiącu grudniu przyjęto jedną  interwencję 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.   

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 25 podczas, których udzielono 9 pouczeń oraz interweniowano pięć 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. W związku ze znalezieniem karty bankomatowej ustalono adres jej 

właściciela i zwrócono ją za pokwitowaniem. Na targowisku miejskim interweniowano w 

stosunku do sprzedawcy, który w obrocie publicznym używał wagi oraz odważników bez 

ważnych cech legalizacji. Zobowiązano do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.  

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

kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej, 3-go Maja, Warszawskiej oraz Mickiewicza i 

interweniowano w ZDKiA w związku z uszkodzonym znakiem na ulicy Kaliskiej i 

Piłsudskiego.     

8/ W dniu 17 grudnia Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w szkoleniu dla 

komendantów SM i G, które zostało zorganizowane przez KRKSMiG RP w Olsztynie 

k/Częstochowy.  

 

 

 


