
 

    Praszka, dnia 2021-10-28 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.8.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 30.09.2021 r. do dnia 28.10.2021 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 30.09.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 64.879.334,91 zł wykonanie wynosi 50.559.369,53 tj. 

77,93% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.09.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 68.678.000,98 zł wykonanie wynosi 45.720.022,58 zł tj. 

66,57 % w stosunku do planu. 

 

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

30.09.2021 r.  

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.904.277,84 zł. 

 

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

30.09.2021 r.  

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i innych opłat wynoszą 3.768.471,92 

zł. 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.09.2021 r. 

Wykonane dochody  50.559.369,53 zł 

Wykonane wydatki 45.720.022,58 zł 

Wykonane przychody 6.233.411,11 zł 

Wykonane rozchody 2.531.654,00 zł 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  

dotacji celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i 

Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie: 



- dodatku energetycznego 110,99 zł, 

- Spisu Powszechnego na 2021r. – 14.800,00 zł, 

- akcyzy (II rata) – 149.608,16 zł, 

- podręczników i materiałów edukacyjnych – 2.675,73 zł, 

- Ośrodków Pomocy Społecznej – 15.641,00 zł.  

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

1. Trwają prace przy realizacji ostatniego IV etapu Przebudowy i rozbudowy budynku 

komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Praszce przy ul. Senatorskiej 24.  

2. Trwają prace przy realizacji kotłowni gazowych w budynkach oświatowych  

i MGOKiS w Praszce.  

3. Trwają prace przy realizacji II etapu przebudowy ul. Skłodowskiej w Praszce.  

4. Zawarto umowę na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowości Rozterk i Praszka - 

Rosochy (Zawodzie) oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg w miejscowościach 

Skotnica i Lachowskie. Prace będzie wykonywać firma DOMAX z Boronowa za 

kwotę: 426.996,64 zł. Termin wykonania: 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Ogłoszeniem przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu gminy Praszka. Termin otwarcia ofert: 02.11. 2021 r. 

6. Uzyskano pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa części hali sportowej 

KOTWICA w Praszce przeznaczonej na ośrodek rekreacji i sportu. 

7. Wniosek złożony w ramach programu Polski Ład na inwestycję pn. „Utworzenie 

parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce” uzyskał statut 

przyjęty. Pozostałe wnioski złożone w ramach programu zostały odrzucone. 

8. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kuźniczka w ramach 

Funduszu Sołeckiego. 

9. Wykonano sufit podwieszony w Domu Ludowym w Rozterku w ramach Funduszu 

Sołeckiego oraz wymieniono oświetlenie w sali głównej.    

 

W sprawach oświatowych 

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

pedagogicznej jest bardzo dużo zwolnień lekarskich nauczycieli (w październiku  na 

dzień dzisiejszy jest to 83 szt), co powoduje duże zwiększenie zastępstw płatnych. 

2. Przeprowadzone zostały konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym. 

3. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz publicznego żłobka przygotowali projekty 

budżetów na 2022 r. W projektach uwzględniono podwyżki dla pracowników obsługi  

i administracji do najniższej płacy krajowej. Jest to kwota 157.478,00 zł. 

4. Złożony został wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej z tyt. kryterium I  - 

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na 

wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do 

naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 

162.298,00 zł. 

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce za pośrednictwem gminy złożyła wniosek do 

Kuratorium Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy 

dydaktycznych w roku 2021 składany w Ramach Rządowego programu „Aktywna 

tablica”. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, ze względu na to, że w szkole 

uczy się zbyt mało uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 



6. Wszystkie szkoły podstawowe złożyły wnioski do gminy w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości, po czym gmina złożyła je do Wojewody.  

Wsparcie to kształtuje się następująco: szkoły do 100 uczniów otrzymają 30.000,00 zł, 

szkoły do 200 uczniów – 60.000,00 zł, szkoły od 200-234 uczniów 70.000,00 zł i 

szkoły uczące powyżej 234 uczniów  300,00 zł na każde dziecko. 

7. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

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

okres od 28 września  2021 roku do 26 października 2021 roku. 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tym posiedzeniu rozpatrzono dwie sprawy 

indywidualne. W trakcie tego posiedzenia  jedna sprawa na prośbę zainteresowanych  

w związku z chorobą wnioskodawczymi została umorzona. Jedna sprawa została zawieszona 

na okres jednego miesiąca w związku z deklaracja dobrowolnego poddania się leczeniu 

odwykowemu. Zawieszenie wynika z konieczności umożliwienia załatwienia formalności  

w związku z dobrowolnym leczeniem. Podczas tego posiedzenia komisji zaopiniowano dwa 

wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowo powstałych 

placówek handlowych. 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  zgłosiły się 3 osoby (Pełnomocnik na urlopie ale we wszystkie czwartki 

załatwiał sprawy komisji w Urzędzie Miasta) i pięć osób zgłosiło się osobiście do Punktu 

Konsultacyjnego przy Klubie Abstynenta. Zainteresowani prosili o pomoc w 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. Była też 

osoba, która zarzucała komisji przekroczenie swoich uprawnień gdyż jak twierdziła ona nie 

ma problemu alkoholowego a komisja wysyła ja na badania. Wyjaśniono, że po to są badania 

aby wykluczyć lub potwierdzić problem alkoholowy. Osoba ta stwierdziła, że odwoła się do 

Sądu gdyż komisja nie powinna przyjmować nie sprawdzonych wniosków. Starano się 

wytłumaczyć, że po to są posiedzenia komisji aby wykluczyć wszystkie wątpliwości, ale jeśli 

ktoś na posiedzenie komisji nie zgłasza się to sam odbiera sobie te możliwości.   Podczas tych 

rozmów informowano, że w związku z epidemią COVID – 19 wszelkie prace zgodnie  

z zarządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra Sprawiedliwości są prowadzone  

z ograniczeniami. Przyjmowane wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływów ale 

nie ma gwarancji pełnego ich obsłużenia gdyż biegli wydają opinie zgodnie z kolejnością 

wpływów i zgodnie z wyznaczonym telefonicznie lub pisemnie terminem. Jeśli pacjent  nie 

dotrzyma wyznaczonego terminu to zostanie wyznaczony inny termin. 

3/ Przedstawiciele  Stowarzyszenia „NEPSIS” i „NASZA SZANSA” uczestniczyli  

w przesuniętym z kwietnia na wrzesień spotkaniu Rodzin Abstynenckich Tatry 2021  

w Małym Cichym koło Zakopanego. W zlocie z terenu naszej gminy uczestniczyło 12 osób. 

Zlot odbywał się w dniach 23 – 27 września.  

4/ W dniach od 4 do 10 października 2021 roku członkowie  Stowarzyszenia „Nepsis” 

i „Nasza Szansa” uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych wspomagających 

utrzymywanie trzeźwości. Zajęcia prowadzili terapeuci z Lublińca, Woskowic i Branic.   



5/ Został opracowany projekt wydatków budżetowych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki na 2022 rok. Projekt wydatków został przekazany Skarbnikowi Gminy 

z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie Budżetu gminy na 2022 rok.  

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  28 września  2021 do dnia 26 października  2021 

roku. 

1/  W omawianym okresie wykonano 21 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta. Udzielono też asysty pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej podczas 

przeprowadzanej kontroli śmietników na terenach osiedlowych. Udzielono asysty 

pracownikowi ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego podczas czynności związanych  

z pomiarem drogi gminnej w związku ze skargą w sprawie jej przyorania. Jeden raz udzielono 

asysty pracownikom GOSKOM przy czynnościach związanych z kontrolą posesji będących  

w administrowaniu w/w instytucji. Wykonano też jeden wyjazd służbowy do Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu. 

2/ W miesiącu październiku wspólnie z Policją odbyto 3 służb, 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 18 pouczeń w związku z nie zakrywaniem ust i nosa. Strażnicy codziennie 

spotykali się na odprawach w Komisariacie Policji gdzie uzgadniano sposób pełnienia służby 

w danym dniu. Takich spotkań w omawianym okresie odbyto 10. 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 czterech pouczeń w związku z nieprzestrzeganiem 

przepisów higienicznych. Te wspólne czynności wykonywano do dnia 6 października to jest 

do czasu odwołania Zarządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 5 grudnia 2020 roku.  

W związku z pismem Komisariatu Policji podczas partoli zwracano uwagę na okolice szkół 

ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci. W miesiącu październiku zabezpieczano 

jedna imprezę rekreacyjną czyli „Praszkowską 13” oraz jedną uroczystość religijną w Parafii 

Świętej Rodziny. Strażnicy w związku z działaniami pod nazwą „Bezpieczny Pieszy – 

Niechroniony” podczas patroli zwracali uwagę  czy piesi korzystają z przejść dla pieszych 

oraz nie korzystają z telefonów podczas poruszania się po przejściach. Zabezpieczano też 

jedna kolizję drogową. Podczas patroli w jednym przypadku upomniano rowerzystę, który 

jechał po chodniku zamiast biegnącej obok drogą dla rowerów. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 3 razy w stosunku do instytucji w tym 

sklepów. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników  

z zalegających tam nieczystości min. opadających z drzew połamanych konarów oraz 

spadających liści, konieczności przycięcia żywopłotu, który wychodzi na chodnik i utrudnia 

przejście pieszym, uporządkowania zarośniętych działek i przycięcia gałęzi, które opadają na 

chodnik i utrudniają przejście pieszym. W Obwodzie Dróg Powiatowych interweniowano  

w sprawie potrąconej saren na drodze dla rowerów w kierunku Przedmościa. Do Zarządu 

Dróg Krajowych i Autostrad zgłoszono konieczności oczyszczania dróg gminnych  

i powiatowych w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową obwodnicy. 

Interweniowano też w związku z zanieczyszczeniem ulicy przez prowadzony bydło. Po 

interwencji ulica została posprzątana. 

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

w sprawach: Potrąconych saren na drodze dla rowerów w kierunku Przedmościa oraz na 

drodze w Kowalach. W sprawie przyorania drogi w Praszce. W sprawie gromadzonych 

odpadów w nieczynnej stodole w miejscowości Skotnica – sprawa została wyjaśniona gdyż 



składający tam odpady budowlane jest współwłaścicielem tej stodoły i miał zgodę 

pozostałych współwłaścicieli. Wysypywania odpadów do pojemników spółdzielczych przez 

osoby do tego nieuprawnione. Po interwencji odpady zostały zabrane i przewiezione na 

PSZOK w Kowalach na co przedstawiono stosowne zaświadczenie. 

5/ W miesiącu październiku przyjęto cztery  interwencje w sprawach sąsiedzkich: 

psów, które pokonują ogrodzenie i przechodzą na posesję sąsiada co jest niebezpieczne dla 

domowników posesji sąsiedzkiej. Na miejscu sprawdzono, że psy są w kojcu  ale właściciel 

przyznał, że były przypadki, że psy wydostawały się z kojca ale sąsiad o tym nie mówił. 

Zobowiązano właściciela psów do przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt. Przycięcia 

lub wycięcia świerków, które zasłaniają widoczność podczas wyjazdu z posesji sąsiedzkich. 

Poinformowano właściciela drzew, że jeśli pień przy gruncie ma mniej niż 50 cm. obwodu, 

może je wyciąć bez zgłaszania do Urzędu Miasta. Pozostałe  zgłoszenia zostały opisane  

w punkcie 3.  

6/ W omawianym okresie  patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na zachowanie dzieci i młodzieży. Zwracano uwagę na okolice sklepów 

oraz same sklepy. Takich patroli wykonano 14 podczas, których udzielono 19 pouczeń oraz 

interweniowano 5 razy u kierowników sklepów w związku z brakiem płynów do dezynfekcji. 

Łącznie w miesiącu wrześniu i październiku po podliczeniu wykonano 116 kontroli  

w poszczególnych sklepach i placówkach. Trzy raz opróżniano kasety na pieniądze przy 

toaletach publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. Jeden raz 

interweniowano w PCK z wnioskiem o opróżnienie pojemników na odzież. Zwracano uwagę 

na przestrzeganie porządku w miejscach publicznych. Podczas interwencji udzielono dwu 

pouczeń. W związku z trwającym rokiem szkolnym patrolowano okolice szkoły podstawowej 

Nr 2 ze zwróceniem uwagi na zachowanie dzieci oraz rodziców przywożących dzieci. Ze 

względu na urlop odchodzącego na emeryturę Komendanta oraz chorobę jednego strażnika te 

czynności nie były wykonywane codziennie.  

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Fabrycznej oraz Listopadowej.  

8/ W związku z działaniami bezpieczna droga do szkoły odbyto dwa spotkania  

z dziećmi z Przedszkola oraz Klas I i II ZS-P w Strojcu. Dzieciom pokazywano jak należy 

zachowywać się podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Do tego celu 

wykorzystano przejście w okolicy szkoły.  Omówiono też zasady bezpiecznego korzystania  

z chodników oraz dróg dla rowerów.  

  

 

 

Sprawy różne: 

 

 


