
    Praszka, dnia 2021-03-11 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.2.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 22 stycznia 2021 r. do 11 marca 2021 r. 

 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim: 

 

W zakresie spraw finansowych 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania: 

             

            za 2020r.: 

    

Rb 27S – 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 66.664.547,62 zł  

tj. 98,45 % w stosunku do planu. 

 

Rb 28S –  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. 

 

Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 

31.12.2020 r.  

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów 

dłużnych wynosi 11.350.414,80  zł. 

 

Rb-N – sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 

31.12.2020 r.  

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i innych opłat wynoszą 3.408.001,92 

zł. 

 

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. 

Wykonane dochody  66.664.547,62 zł 

Wykonane wydatki  66.145.994,35 zł 

Wykonane przychody 9.998.857,84 zł 



Wykonane rozchody 4.284.000 zł 

            za 2021r.: 

 

Rb 27S –miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 31.01.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 61.884.548,60 zł wykonanie wynosi 4.441.089,85 zł tj. 

7,18% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.01.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 64.972.291,43 zł wykonanie wynosi 4.213.412,85 zł tj. 

6,48 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem 

dotacji celowych na zadania zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Głównego 

Urzędu Statystycznego w Opolu. 

Dochody zwiększono w zakresie: 

- dodatków mieszkaniowych - 127,20 zł, 

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 

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

- ewidencji działalności gospodarczej – 2.632 zł, 

- spisu powszechnego w 2021r. – 15.874 zł. 

 

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

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

następujące inwestycje związane z gminami pepegerowskimi: 

a) Przebudowa ul. Stawowej w Strojcu – kwota inwestycji: 1.500.000,00 zł. 

Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

b) Przebudowa ul. Słonecznej, Szkolnej i Grabówka w Strojcu – kwota 

inwestycji: 1.000.000,00 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

c) Uzupełnienie zagospodarowania terenu Rekreacyjno – Sportowo – 

Wypoczynkowego w Strojcu  – kwota inwestycji: 1.200.000,00 zł. 

Wnioskowany poziom dofinansowania: 100%; 

2. Zawarto umowę na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 

części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu  

i rekreacji. Dokumentację realizuje pracownia Pana Grzegorza Wróbla z Olesna. 

Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2021 r. Koszt dokumentacji: 82.410,00 zł. 

3. Zawarto umowę na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

utworzenie parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce. 



Dokumentację realizuje pracownia Pana Grzegorza Wróbla z Olesna. Termin 

realizacji dokumentacji: 31.05.2021 r. Koszt dokumentacji: 39.975,00 zł. 

 

W sprawach oświatowych 

 

1. Złożone zostały analizy opisowe dochodów i wydatków wszystkich placówek 

oświatowych oraz Publicznego Żłobka za 2020 rok. 

2. Zakończony został projekt pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów  

w Gminie Praszka”. 

3. W dniu 4 marca rozpoczęła się kontrola wybranych zagadnień gospodarki finansowej 

Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Opolu.       

4. Prowadzona jest rekrutacja do publicznych przedszkoli, podania można składać od  

1 do 15.marca 2021 r. 

5. Od 19.lutego prowadzone są szczepienia dla nauczycieli szkół, przedszkoli, żłobka 

 z gminy Praszka oraz dla nauczycieli szkoły w Wierzbiu. W pierwszej turze 

zgłoszone były 74 osoby, w drugiej 47, a w trzeciej 18 osób, co łącznie stanowi 139 

osób na 244 łącznie zatrudnionych nauczycieli. W Wierzbiu łącznie 17 osób i 3 osoby 

w niepublicznym żłobku. Aktualnie trwają szczepienia realizowane w trzeciej turze. 

6.  W dniu jutrzejszym tzn.12.marca wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie 

roczne tzw.”trzynastka” dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

placówek oświatowych na łączną kwotę 1.273.734,96 zł brutto, 755.271,19 zł netto. 

7. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

 

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

okres od 21 stycznia  2021 roku do 10 marca 2021 roku. 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tym posiedzeniu 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 ale pod warunkiem, że 

zainteresowany przedstawi zaświadczenie o leczeniu do następnego posiedzenia komisji  

w przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do Sądu rejonowego w Oleśnie. 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 7 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. Informowano też zainteresowanych, że gdy biegli wydają 

opinie o braku wskazań do leczenia odwykowego to następny wniosek będzie przyjmowany 

dopiero po upływie jednego roku gdyż taka opinia zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 

oraz Ministra Sprawiedliwości jest ważna przez rok czasu od daty jej wydania.  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 związku z przygotowaniami do zmiany systemu ogrzewania w lokalu Klubu 

Abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej w Praszce w oparciu o Ustawę o zamówieniach 

publicznych zostały przesłane zapytania do firm prowadzących działalność w takim zakresie 

w celu określenia kosztów i terminów realizacji zamówienia.   

6/ Organizator kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł podsumował działania 

prowadzone w 2020 roku, które były utrudnione w związku z epidemią Covid – 19. Dwunastu 

uczniów z naszych szkół podstawowych zostało wyróżnionych w konkursie „Wehikuł Czasu” 

nagrodami ufundowanymi przez organizatora kampanii czyli Stowarzyszenie Producentów  

i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. W konkursie „Napisz do przyjaciela” zostało 

nagrodzonych czterech uczniów z naszej gminy. Nagrody za pokwitowaniem zostały 

przekazane do szkół z wnioskiem o ich wręczenie na uroczystych apelach po powrocie 

wszystkich uczniów do szkół.  

7/ W związku z rozliczaniem dotacji zawartych w 2020 roku ze stowarzyszeniami 

abstynenckimi na realizacje zadań własnych gminy Stowarzyszenia „Nepsis” i „Nasza 

Szansa” do 30 stycznia 2021 roku rozliczyły przyznane dotacje zgodnie z zawartymi 

umowami..  

8/ W dniu 27 stycznia 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego zostało przekazane 

roczne sprawozdanie (ID) z prowadzonych przez gminę działań profilaktycznych w 2020 

roku. W dniu 29 stycznia otrzymano potwierdzenie przyjęcia i zaakceptowania sprawozdania.  

9/ W dniu 29 stycznia 2021 roku zostało sporządzone roczne rozliczenie z wydatków 

poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2020 roku. 



Rozliczenie zostało przekazane Skarbnikowi Gminy. Zaplanowane na rok 2020 działania 

zostały mimo pandemii wykonane w ponad 75 %. 

10/ W związku z otrzymanymi deklaracjami ze szkół podstawowych co do 

uczestnictwa w tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w dniu 22 lutego do 

Poznania zostało przesłane zgłoszenie z naszej gminy. Do tegorocznej kampanii deklarację 

złożyły wszystkie szkoły poza Wierzbiem to jest łącznie 929 uczniów i nauczycieli.   

 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  21 stycznia  2021 do dnia 10 marca  2021 roku. 

1/  W omawianym okresie wykonano 35 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta. Dwa razy rozwożono po terenie gminy materiały urzędowe w tym 

korespondencję do NZOZ oraz aptek. Wykonano 6 wyjazdów służbowych w sprawach 

Urzędu Miasta  w tym dwa do Opola, dwa do Olesna oraz dwa do Kluczborka. 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. Udzielono też pomocy NZOZ Eskulap w poszukiwaniu osoby, która nie zgłosiła 

się w wyznaczonym terminie na zabieg i nie poinformowała o przyczynie nieobecności. 

2/ W miesiącu styczeń - marzec wspólnie z Policją odbyto 8 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 12 pouczeń w związku z nie zakrywaniem ust i nosa. Udzielono 2 pouczeń 

w związku z nieprzestrzeganiem godzin dla seniorów oraz nie przestrzeganiem przepisów 

epidemicznych. W jednym przypadku sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego  

w Oleśnie. Strażnicy codziennie spotykali się na odprawach w Komisariacie Policji gdzie 

uzgadniano sposób pełnienia służby w danym dniu. Takich spotkań w omawianym okresie 

odbyto 39. Identyczne czynności wykonywano też na targowisku miejskim w środy i soboty 

ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów higienicznych oraz zachowywanie 

bezpiecznych zalecanych odległości. Podczas kontroli udzielono siedmiu pouczeń. Podczas 

jednego z wyjazdów do Opola zabezpieczano kolizje drogową do czasu przybycia karetki 

pogotowia oraz Policji i Straży Pożarnej. W związku z pismem Komisariatu Policji podczas 

partoli w dwu sklepach zwracano uwagę na osoby tam przebywające w związku z nasileniem 

się kradzieży.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 30 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 21 raz w stosunku do instytucji w tym 

sklepów i zakładów pracy. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia 

chodników w związku z opadami śniegu, interweniowano też u właścicieli oraz zarządców  

w tych miejscach gdzie chodniki były oblodzenie oraz występowało też błoto pośniegowe.  

W marcu interweniowano w związku z zanieczyszczeniem chodników połamanymi gałęziami 

oraz opadającymi igłami z iglaków. Interweniowano też w związku z zanieczyszczeniem 

chodników potłuczonym szkłem. Interweniowano też u pięciu właścicieli posesji gdzie na 



dachach pojawiły się nawisy lodowe – zobowiązano do ich usunięcia, co zostało wykonane. 

Dwa razy udzielono pomocy przy zabezpieczeniu tych miejsc. W związku z opadami śniegu 

interweniowano w ZDKiA oraz ZDP w sprawie niewłaściwego wykonywania odśnieżania co 

powodowało zasypywanie odśnieżonych chodników i zasypywanie przejść dla pieszych. 

Interweniowano też w GOSKOM w bardzo podobnych sprawach to jest zbyt dużych 

opóźnień związanych z odśnieżaniem chodników i pozostawiania zwałów śnieżnych na 

skrzyżowaniach ulic. Interweniowano też w Spółdzielni Mieszkaniowej na prośby 

mieszkańców o bardziej dokładne odśnieżanie ciągów pieszo – jezdnych oraz chodników 

przed budynkami. Do Obwodu Drogowego w Praszce zgłoszono sprawę konieczności 

oczyszczenia chodnika przy ul. Kopernika a do Goskom sprawę zapadającego się chodnika 

przy ul. Senatorskiej oraz sprawę zapadającej się tej ulicy.  

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

min. w sprawach: nie odśnieżonych chodników na ulicy Kaliskiej oraz Senatorskiej – po 

sprawdzeniu okazało się, że chodniki były odśnieżone ale zostały zasypane podczas 

odśnieżania ulic. Parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych co powoduje 

utrudnianie ruchu pieszym – tu został nałożony jeden mandat karny. Nie przestrzegania 

przepisów o trzymaniu zwierząt i tu też nałożono jeden mandat karny na cztery otrzymane 

zgłoszenia. W dwu przypadkach udzielono pouczeń a w jednym przypadku zgłoszenie uznano 

za bezzasadne. Wysypywania śniegu na  ulice – tu zgłoszenie się nie potwierdziło. 

Zadymienia ulicy Mickiewicza – po sprawdzeniu na wskazanej posesji w piecu palił się 

węgiel a wszystko było podczas rozpalania.  Zadymienia ulicy Kiczmachów tu został 

nałożony mandat karny. 

5/ W miesiącu styczeń - marzec przyjęto cztery  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.  Oraz nie przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt – psów. Sprawa opisana w punkcie 4. Zasypywania śniegiem wspólnego wjazdu 

poprzez wynoszenie  śniegu z podwórka. Sprawdzono to zgłoszenie ale okazało się, że 

właściciel jednej posesji oczyścił sobie wjazd sam natomiast drugi tego nie zrobił, a śnieg  

z podwórka jest spryzmowany na terenie posesji – skarga bezzasadna. Zgłoszenie dotyczyło 

nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psa. Zgłoszenie było bezzasadne gdyż 

pies jest zadbany co stwierdził też lekarz weterynarii. 

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 zachowanie dzieci i młodzieży  

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

sklepy. Takich patroli wykonano 33 podczas, których udzielono 19 pouczeń oraz 

interweniowano trzy razy u kierowników sklepów w związku z brakiem płynów do 

dezynfekcji. Na targowisku miejskim w podobnych sprawach udzielono 5 pouczeń. 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  ze zwróceniem uwagi na dzieci oraz rodziców 

dowożących dzieci. Takich patroli w okolicy szkoły wykonano 28. Dwa razy interweniowano 



w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o wyrobach tytoniowych. W związku z palącymi 

się na polu przy ul. Powstańców Śląskich balotami powiadomiono Straż Pożarną za pomocą 

telefonu alarmowego 112. Do Obwodu Dróg Powiatowych zgłoszono sprawę padłego 

borsuka przy ul. Gańskiej.  

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Kaliskiej oraz Kopernika i interweniowano w ZD 

Powiatowych w związku z uszkodzonym znakiem na ulicy Sportowej. W miesiącu lutym 

straż miejską odwiedził Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. 

Wizyta była związana z przygotowaniami do odbycia zaległej konferencji związanej  

z obchodami XXX lecia  straży miejskich i gminnych.    

8/ Zostało sporządzone i przekazane Skarbnikowi Gminy rozliczenie z wydatków 

poniesionych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2020 roku. 

9/ W związku z pismem wojewody o szczepieniu służb mundurowych za 

pośrednictwem systemu do szczepienia zostali zgłoszeniu wszyscy funkcjonariusze Straży 

Miejskiej. O tym zgłoszeniu  została powiadomiona Komenda Wojewódzka Policji i jak 

wynika z przekazanych informacji strażnicy będą szczepieni razem z Policjantami z powiatu 

oleskiego.  

Sprawy różne 

1. Od 5 lutego br. Przeprowadzana jest u Urzędzie kompleksowa kontrola gospodarki 

finansowej. Kontrola prowadzona jest przez RIO Opole i potrwa do 16 marca. 

Kontrole takie przeprowadzane są planowo co 4 lata. 

2. W związku z zapytaniami Państwa Radnych na Komisjach o ilość osób deklarujących 

„ podatek śmieciowy” w porównaniu do roku poprzedniego, informuję, że na dzień 28 

luty 2021 r. było to 11 143 osoby, w porównaniu na dzień 23.11.2020 r. 11 565 osób. 

3. Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym „Dnia Sołtysa”, składam Panią i Panom 

Sołtysom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, oraz wytrwałości w pracy dla 

swoich społeczeństw sołeckich. 


