
    Praszka, dnia 2021-11-25 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.9.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 28.10.2021 r. do dnia 25.11.2021 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 31.10.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 65.905.707,13 zł wykonanie wynosi 54.560,59 tj. 

82,78% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.10.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 69.704.373,20 zł wykonanie wynosi 51.087.937,55 zł tj. 

73,29 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia i zmniejszenia budżetu w związku z 

otrzymaniem  dotacji celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z tytułu: 

 

zwiększenia 

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.011,71 zł, 

- na żłóbek „Maluch+” – 54.000 zł, 

- na ośrodki wsparcia (ŚDS w Ganie) – 7.711 zł, 

 

zmniejszenia 

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.679,65 zł.  

W dniu 15 listopada 2021 roku został przedłożony RIO w Opolu i Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Praszce projekt budżetu na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą 

Finansową.  

 



             

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. 

Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada br.  

2. Trwają prace przy realizacji kotłowni gazowych w budynkach oświatowych  

i MGOKiS w Praszce. Zakończono budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3  

i Przedszkolu Nr 2. 

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

4. Trwają prace przy realizacji przebudowy nawierzchni dróg w miejscowości Rozterk i 

Praszka - Rosochy (Zawodzie) oraz remontu cząstkowego nawierzchni dróg w 

miejscowościach Skotnica i Lachowskie. Do ukończenia pozostały pobocza jezdni. 

5. Otwarto oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Praszka. Wpłynęła jedna oferta firmy Eko – Region Sp. 

z o.o. na kwotę: 12.772.879,88 zł na 2,5 roku. 

6. Otrzymano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania w ramach programu Polski 

Ład na inwestycję pn. „Utworzenie parku rekreacyjno – sportowego przy ul. 

Kolorowej w Praszce”. Kwota promesy opiewa na kwotę: 3.150.000,00 zł. 

 

W sprawach oświatowych 

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

pedagogicznej jest bardzo dużo zwolnień lekarskich nauczycieli (w listopadzie  na 

dzień dzisiejszy jest to 95 szt), co powoduje duże zwiększenie zastępstw płatnych. 

2. W placówkach oświatowych z uwagi na zachorowania na COVID-19 wychowanków, 

nauczycieli czy pracowników obsługi poszczególne klasy oraz odziały przedszkolne 

odsyłane są na kwarantannę. W Publicznym Przedszkolu nr 2 jedna grupa 

przedszkolna jest na kwarantannie od 22-28 listopada (zakażenie u wychowanka) 

 w Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce od 5-10 listopada była klasa VIIB i VIIIB 

(zakażenie u  pracownika), od 18-19 listopada była klasa VIIIA (zakażenie 

u pracownika), od 22-26 listopada – klasa VIIA (zakażenie u ucznia) i w Zespole 

Placówek Specjalnych w Praszce od 25 do 29 listopada dzieci z klasy IV i grupa 

przedszkolna (zakażenie u pracownika). 

3. Wszczęto procedury dotyczące karty oceny pracy zawodowej dyrektorów Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Praszce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce oraz Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Praszce, w tych placówkach w przyszłym roku kończy się 

kadencja dyrektorów. 

4. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

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 tym posiedzeniu rozpatrzono dwie sprawy 

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

biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Druga sprawa 



została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i Nieletnich celem 

wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Postanowienie komisji było podyktowane tym, że osoba skierowana do komisji nie zgłoszona 

się na wezwania nie tylko komisji ale też biegłych sadowych. Posiedzenie komisji odbywało 

się zgodnie z zaleceniami PARPA w obecności wszystkich członków, którzy pracowali  

w maseczkach  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 2 osoby (Pełnomocnik pełni dyżury w  czwartki i załatwia 

sprawy komisji w Urzędzie Miasta) i trzy osoby zgłosiły 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. 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/ Stowarzyszenie „Nasza Szansa” jak co roku zorganizowało już XII Halowy Turniej 

Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich. Do uczestnictwa w turnieju zgłosił się 8 drużyn. Jednak 

do turnieju przystąpiło tylko sześć. Turniej odbył się w dniu 20 listopada w Hali Sportowej 

„Kotwica” w Praszce. Zwycięzcą turnieju została drużyna Klubu Abstynenta „Krokus”  

z Gliwic, drugie miejsce zajęła drużyna Klub Abstynenta „Nepsis” Praszka a trzecie drużyna 

reprezentująca Ganę 1. Podczas tego turnieju jego uczestnicy minutą ciszy uczcili zmarłego 

Piotra Zyburę, który był Prezesem i pierwszym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich. 

4/ Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania organizator 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” podsumowało tegoroczną kampanię. Na początku 

listopada dla wszystkich 37 nagrodzonych uczestników z naszej gminy  zostały przekazane 

nagrody oraz dyplomy. Dyplomy otrzymali też  nauczyciele sprawujący opiekę nad kampania 

w poszczególnych szkołach a szkoły otrzymały gry profilaktyczne.  

5/ Został opracowany projekt Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2022 

rok. Program został opracowany zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2021 – 2025. Z projektem programu Gminna Komisja ds. RPA zapoznała się w dniu 18 

listopada 2021 roku i rekomenduje go Radzie Miejskiej z wnioskiem o jego przyjęcie. 

6/ Na polecenie Sądu Okręgowego z Opola zostały tam przekazane materiały 

dotyczące prowadzonej w latach 2016-2018 sprawy przeciwko byłemu mieszkańcowi naszej 

gminy. Przekazane materiały stanowiły 10 pozycji wraz z załącznikami. 

7/ Podobne materiały zostały też przekazane do Sądu Rejonowego w Tychach  

w sprawie byłej mieszkanki naszej gminy, a której sprawę komisja prowadziła w latach 2018 

– 2019 roku. 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  27 października  2021 do dnia 25 listopada  2021 

roku. 

 

W omawianym okresie Straż Miejska uczestniczyła w Akcji Znicz. W dniach 

31.10.2021 r. i 01.11.2021 r.  zabezpieczono okolice cmentarza w Praszce.  



W dniu 11.11.2021 r. zabezpieczono wspólnie z funkcjonariuszami policji 

uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości na Placu Grunwaldzkim w Praszce.  

W związku z zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 08.11.2021 r. Straż Miejska 

ponownie została zobowiązana do prowadzenia wspólnych działań z Policją dotyczy to 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19. 

 

 

Sprawy różne: 

 

 


