
    Praszka, dnia 2021-04-13 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.3.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 11 marca do dnia 13 kwietnia 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 28.02.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 61.903.054 zł wykonanie wynosi 9.563.154,16 zł tj. 

15,45% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 28.01.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 64.990.797,43 zł wykonanie wynosi 9.278.761,77 zł tj. 

14,28 % w stosunku do planu. 

 
Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji celowych 

na zadania własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dochody zwiększono w zakresie: 

- dotacji na przedszkola – 12.506,26 zł, 

- dotacji na odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  - 3.246,90 zł, 

- dotacji na przedszkola specjalne – 36,42 zł, 

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.321,40 zł. 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Gmina Praszka nie otrzymała wnioskowanego wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na następujące inwestycje: 

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

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

c) Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej oraz ul. Dojazdowej w Kowalach; 



2. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy części hali 

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

3. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na utworzenie parku 

rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce.  

4. Zlecono remont dróg tłuczniowych na następujących drogach: 

a) Szyszków – Rosochy, 

b) Brzeziny – Tokary, 

c) Brzeziny – Ignachy, 

d) Kowale ul. Kiczmachów, 

e) Praszka ul. Powstańców Śląskich. 

Remont będzie polegał na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, wyprofilowaniu oraz 

zagęszczeniu i uwałowaniu nawierzchni. Koszt remontu wynosi: 70.725,00 zł brutto. 

 

W sprawach oświatowych 

 

1. 12 marca wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ”trzynastki” dla 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi  placówek oświatowych oraz 

publicznego żłobka w wysokości 1.069.927,80 zł. 

2. W okresie od 17. do 31.marca przeprowadzona została kontrola z Urzędu 

Wojewódzkiego  

z realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 „Maluch+” 2020 

3. Zakończył się projekt pn.”Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów  

w Gminie Praszka”, w którym udział brały Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce, Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce oraz Szkoła 

Podstawowa nr 4 im Wandy Chotomskiej na 4 w Praszce. Całkowita wartość Projektu 

wynosiła 1.080.702,13 zł i obejmowała dofinansowanie w kwocie 1.026.667,02 ze 

środków europejskich oraz wkład własny w wysokości 54.035,11 zł. 

4.  Przygotowane zostały projekty organizacyjne placówek oświatowych.  

W dniu 02.kwietnia zostały przekazane do zaopiniowania przez związki zawodowe. 

5. W okresie zamknięcia przedszkoli i żłobków, do placówek tych uczęszczają dzieci 

rodziców uprawnionych do opieki wymienionych w rozporządzeniu z 26.03.2021 r.  

W Publicznym Żłobku zadeklarowanych zostało 17 dzieci, w Publicznym Przedszkolu 

nr  1 – 6 dzieci, w Publicznym Przedszkolu nr 2 – 15 dzieci, w oddziale 

przedszkolnym w Przedmościu – 1 dziecko, w oddziale przedszkolnym w Kowalach, 

w Publicznym Przedszkolu w Strojcu i Publicznym Przedszkolu w Ganie nie 

zadeklarowane zostały żadne dzieci. 

6. 09 kwietnia odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych; 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu kandydatem  na dyrektora  została Pani 

Halina Kowalczyk, a w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce kandydatem na 

dyrektora została Pani Agnieszka Soberka. 

7. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

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

okres od 11 marca  2021 roku do 10 kwietnia 2021 roku. 

 



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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tym posiedzeniu rozpatrzono cztery 

sprawy indywidualne. W trakcie tego posiedzenia  dwie sprawy zostały skierowane do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Jedną sprawę zawieszono na okres dwu miesięcy w związku  

z podjęciem rehabilitacji pooperacyjnej w Szpitalu w Częstochowie. Do tej sprawy komisja 

powróci w miesiącu maju. Jedna sprawa w związku z podjęciem leczenia odwykowego 

została zawieszona na okres leczenia odwykowego w Przychodni w Wieluniu. Komisja 

postanowiła monitorować przebieg leczenia odwykowego. 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  zgłosiło się telefonicznie  5 osób i 3 osoby zgłosiły 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. Jeden 

zainteresowany zgłosił się we własnej sprawie, ale został poinformowany, że w związku z nie 

zgłaszaniem się na posiedzenia komisji i mimo deklaracji nie podjęcia leczenia odwykowego 

jego sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Jedna osoba – członek 

rodziny pytał dlaczego zgłoszona sprawa nie została skierowana do Sądu w Oleśnie. Została 

poinformowana, że w związku z podjęciem leczenia nie było podstaw do kierowania sprawy 

do Sądu. Została założona jedna „Niebieska karta” w związku z pozyskaniem informacji  

o możliwości występowania przemocy w rodzinie. Karta została przekazana do Zespołu 

Interdyscyplinarnego.   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. W soboty20 i 27 marca w Klubie Abstynenta były 

prowadzone zajęcia wspomagające trzeźwość. Zajęcia prowadzili terapeuci z Lublińca  

i Woskowic. 

4/ Do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zostało przekazane coroczne sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.   



To sprawozdanie jest następnie przekazywane do KBPN w Warszawie. Potwierdzenie   

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania otrzymano w dniu 17 marca 2021 roku. 

5/ Do Ministerstwa Zdrowia zostało przesłane sprawozdanie PARPA G-1  

z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w społecznościach lokalnych.  

6/ Zostało podpisane Porozumienie między gminami powiatu oleskiego a Przychodnia 

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Oleśnie w sprawie zwiększenia pomocy 

terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym nie finansowanym przez NFZ. 

Porozumienie podpisało 6 gmin z powiatu oleskiego i jedna gmina z powiatu Kłobuck.   

7/ Przebywająca w Urzędzie kontrola z RIO sprawdzała wydatkowanie środków na 

zlecenie zadań własnych do prowadzenia stowarzyszeniom oraz prawidłowość realizacji  

w szkołach programów profilaktycznych. Czynności kontrolne dotyczyły 2019 roku. 

Kontrolerzy otrzymali wszystkie materiały dotyczące w/w spraw. Nie było potrzeby pisania 

dodatkowych wyjaśnień. Realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2019 rok oceniono 

pozytywnie.  

   

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  11 marca  2021 do dnia 10 kwietnia  2021 roku. 

1/  W omawianym okresie wykonano 31 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

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

korespondencję do NZOZ oraz aptek w sprawie organizacji szczepień przeciw COVID - 19. 

Wykonano 1 wyjazd służbowy do zakładów pracy  w sprawie dostarczenia korespondencji  

urzędowej.  

2/ W miesiącu marcu - kwiecień wspólnie z Policją odbyto 7 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 23 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 34. 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 sześciu pouczeń oraz nałożono jeden mandat karny  

w związku z nieprzestrzeganiem przepisów higienicznych.. W związku z pismem 

Komisariatu Policji podczas partoli w dwu sklepach zwracano uwagę na osoby tam 

przebywające w związku z nasileniem się kradzieży. Sprawdzono też informacje o ilości 

mogących jednocześnie przebywać w sklepie osób kupujących – uwag nie odnotowano.  

W okresie świątecznym uczestniczono w działaniach „Wielkanoc 2021”. Podczas patrolu 

miasta zwracano uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie 

zachowywania odległości oraz zakrywania ust i nosa. Podczas sobotniej przedświątecznej 

służby na targowisku wspólnie z inspektorem SANEPiD zwracano uwagę na przestrzeganie 

przepisów higienicznych. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 5 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 4 razy w stosunku do instytucji w tym 

sklepów. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników  

z zalegających tam nieczystości min. pisaku pozostałego po posypywaniu chodników oraz 

opadających z drzew pozostałości liści i igieł z krzewów. Zobowiązywano też do uprzątnięcia 

potłuczonego szkła oraz naprawienia ogrodzenia, które zagraża przechodniom. W Obwodzie 

Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie konieczności uprzątnięcia ul. Kopernika – 

zarówno chodnika jak i drogi. W ZDKiA interweniowano w związku ze skargami odnośnie 



zanieczyszczania dróg w związku z budową obwodnicy. Interweniowano też w sprawie 

uszkodzonego znaku na ul. Piłsudskiego, który zagrażał przechodniom. Podczas patrolu 

terenów gminnych znaleziono pomiędzy Strojcem a Skotnicą dzikie wysypisko śmieci.  

Po ustaleniu właścicieli działek zostali oni zobowiązani do uprzątnięcia terenu – wyznaczony 

termin do końca marca. Zobowiązano też jednego właściciela posesji do uporządkowania 

terenu przyległego do chodnika aby wystające gałęzie nie utrudniały przejścia pieszym – 

zalecenie zostało wykonane. 

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

w sprawach: zadymienia ulicy Mickiewicza oraz Kaliskiej – po sprawdzeniu na wskazanych 

posesjach w piecach palił się węgiel oraz drewno a wszystko odbywało się podczas  

rozpalania.  Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psów (trzy zgłoszenia).  

Po sprawdzeniu skargi uznano za bezzasadną. Palących się balotów słomy na ulicy 

Powstańców Śląskich. W tej sprawie interweniowano za pośrednictwem telefonu alarmowego 

112. Dalsze czynności przejęła OSP z Praszki. Nie przestrzegania przepisów epidemicznych 

przez kupujących na targowisku miejskim - tu udzielono 3 pouczeń. Składowania dużej ilości 

płyt meblowych na posesji komunalnej przy ul. Kaliskiej. Podczas interwencji właścicielka 

płyt poinformowała, że będą z tego robione regały. Została pouczona, że jeśli będzie tym 

palić w piecu to jest to zagrożone mandatem karnym w wysokości 1000 zł.  

5/ W miesiącu marcu - kwiecień przyjęto trzy  interwencje w sprawach sąsiedzkich: 

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

powstaje w chwili rozpalania w piecu.  Nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – 

psów. Sprawa opisana w punkcie 4. Tamowania i utrudniania ruchu poprzez parkowanie 

pojazdów bezpośrednio przy drodze co utrudnia wjazd i wyjazd z posesji sąsiedzkich.  

6/ W omawianym okresie  patrolowano tereny osiedlowe zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na osoby przebywające w miejscach publicznych w związku z przepisami 

epidemicznymi o COVID - 19. Zwracano uwagę na okolice sklepów oraz same sklepy. 

Takich patroli wykonano 27 podczas, których udzielono 20 pouczeń oraz interweniowano 5 

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

w miesiącu marcu i kwietniu po podliczeniu wykonano 235 kontroli w poszczególnych 

sklepach i placówkach. 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 15. 

Jednak od 22 marca zaprzestano tych patroli w związku z przejściem szkół na nauczanie 

zdalne. 

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Kaliskiej oraz Wodnej. Interweniowano też w Obwodzie 

Dróg Powiatowych w sprawie padłego borsuka, który leżał na poboczu drogi. W związku ze 

znalezieniem porzuconego rowery zabezpieczono go w garażu i dano ogłoszenie. Rower 

został odebrany przez właściciela. Jak wynika z otrzymanej informacji było to roztargnienie. 

W związku z prowadzonymi w Urzędzie pracami remontowymi przez dwie soboty 

wpuszczano do Urzędu ekipę remontową.     

8/ W związku z zauważeniem osoby, która zasłabła w parku udzielono pierwszej 

pomocy i wezwano karetkę pogotowia, która zabrała chorą do szpitala w Oleśnie. 

Jednocześnie telefonicznie powiadomiono rodzinę. 

 Rozpoczęło się szczepienie przeciw COVID – 19 pracowników służb mundurowych. 

W dniu 2 kwietnia został zaszczepiony Komendant Straży. 

 



Sprawy różne: 

1. Zakończona została kontrola RIO – Opole. Kontrola trwała od 5 lutego do 17 marca. 

Czekamy na wystąpienie pokontrolne. 

2. Zakończona została kontrola skarg i wniosków. Obejmowała okres 10 lat (2010 – 

2020). Kontrola trwała w okresie od 26 lutego do 19 marca. Czekamy na wystąpienie 

pokontrolne. 

3. Trwa spis powszechny. Spis przedłużony został do dnia 30 września br. W Urzędzie 

Miasta można dokonać samospisu na Sali Narad (pokój nr 27). 

4. Harmonogram szczepień na COVID-19: 

12 kwietnia - 24 kwietnia roczniki od 1962 do 1973, codziennie kolejny rocznik. 

 

 


