
    Praszka, dnia 2021-05-27 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.4.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia 27.05.2021 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 30.04.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 64.172.254,75 zł wykonanie wynosi 21.551.975,38 zł tj. 

33,58% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.04.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 65.989.200,24 zł wykonanie wynosi 20.554.520,15 zł tj. 

31,15 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 

celowych na zadania zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dochody zwiększono w zakresie: 

- dotacji na pomoc społeczną – 1.481 zł, 

- dotacji na dodatki mieszkaniowe – 20,47 zł, 

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 224.516,68 zł, 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zmniejszenia budżetu w związku z otrzymaniem dotacji 

celowych na zadania zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dochody zmniejszono w zakresie: 

- dotacji na ośrodki wsparcia (ŚDS w Ganie) – 23.308,25 zł. 

 



Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy części hali 

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

2. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na utworzenie parku 

rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce.  

3. Zlecono firmie Tauron montaż opraw oświetleniowych w ramach poprawienia jakości 

oświetlenia w zakresie infrastruktury oświetleniowej należącej do Tauron,  

w następujących miejscowościach: Przedmość, Aleksandrów, Praszka ul. Byczyńska, 

Słoneczna, Szosa Gańska, Kowale i Szyszków. Koszt usługi: 39 825 zł. Termin 

wykonania 31.07.2021 r. 

4. Ogłoszono przetarg na realizację ostatniego IV etapu Przebudowy i rozbudowy 

budynku komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Praszce przy ul. 

Senatorskiej 24.  

5. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy fragmentu ulicy 

Powstańców Śląskich w Praszce.  

6. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kotłowni 

gazowych przy budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, Przedszkoli nr 1 i 2 oraz 

budynku MGOKiS w Praszce. 

 

W sprawach oświatowych 

1. Od 19 kwietnia instytucje opieki znowu zaczęły  przyjmować dzieci w wieku do lat 3. 

2. Złożony został wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 

0,4 % części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych w kwocie 106.772,00 zł dla Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach i 85.185,00 zł dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jadwigi 

Królowej w Wierzbiu. 

3. Zatwierdzone zostały projekty organizacyjne placówek oświatowych, które wcześniej 

zostały pozytywnie zaopiniowane przez związki zawodowe i Kuratora Oświaty  

w Opolu. 

4. Po procesie rekrutacji otrzymaliśmy pisma od dyrektorów przedszkoli, że 23 dzieci 3-

letnich  

i więcej nie zostało przyjętych do przedszkoli, do których się ubiegały. Zgodnie  

z przepisami  wskazano tym dzieciom przedszkole, do którego mogą zostać przyjęte. 

5. Od 4.maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych rozpoczęli naukę stacjonarną  

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, natomiast od 17. maja uczniowie klas IV-

VIII szkół podstawowych rozpoczęły naukę w systemie hybrydowym. 

6. Przekazano odpis w wysokości 75 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych tj. 659.417,70 zł. 



7. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

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

okres od 11 kwietnia  2021 roku do 25 maja 2021 roku. 

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa planowane posiedzenia  Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono pięć 

spraw indywidualnych. W trakcie tych posiedzeń  jedna sprawa została skierowana do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały skierowane do zbadania przez biegłych celem 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Dwa postepowania umorzono  

w związku z brakiem wskazań do skierowania na leczenie odwykowe. Podczas tych 

posiedzeń komisja zaopiniowała dwa wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w związku z zakończeniem ważności zezwoleń już posiadanych.  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  osobiście pięć osób. 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. 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.  

4/ Do wszystkich szkół podstawowych oraz Świetlicy Terapeutycznej w Praszce 

zostały przekazane materiały informacyjne dotyczące  tegorocznej kampanii „Zachował 

Trzeźwy Umysł”. Ponieważ tegoroczna kampania będzie częściowo realizowana w formie 

on-line nauczyciele realizatorzy kampanii dostali klucze i hasła dostępu do kart pracy. 

Nauczyciele otrzymali celem udostepnienia hasła i klucze dla uczniów, którymi będą się 

posługiwać podczas realizacji zaproponowanych zajęć i rozwiązywania konkursów.  

Do tegorocznej kampanii przystąpiło 6 szkół i Świetlica Terapeutyczna. Łącznie to 929 

uczniów i nauczycieli. Podczas kampanii będą też prowadzone badania ankietowe uczniów w 

klasach IV i VIII. Wyniki prowadzonych badań będą opublikowane w postaci raportu, który 

gminy otrzymają w czerwcu 2022 roku.  

5/ W związku z przypadającym w dniu 15 kwietnia Światowym Dniu Trzeźwości  

w dniach 17 – 18 kwietnia członkowie Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Pełnomocnik 

Burmistrza – Przewodniczący Komisji ds. RPA uczestniczyli za pomocą łączy internetowych 

w webinarium związanym z tym dniem. Organizatorem webinarium była Fundacja Instytutu 

Nowej Kultury a głównym tematem był problem związany ze wzrostem spożycia napojów 

alkoholowych podczas pandemii COVID – 19.  

6/ Do trzech firm zajmujących się wykonywaniem instalacji CO i CW zasilanego 

gazem wystosowano zapytania ofertowe dotyczące realizacji zamówienia. Na zapytanie 

odpowiedziała tylko firma Pana Tomasza Kokot z Lachowskiego. Użytkownicy lokalu przy 

Placu Grunwaldzkim 9 zostali poinformowani o przygotowaniach do realizacji tego 

przedsięwzięcia.  

Z działalności straży miejskiej od dnia  11 kwietnia  2021 do dnia 25 maja  2021 roku. 

1/  W omawianym okresie wykonano 39 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta. Trzy razy rozwożono po terenie gminy materiały urzędowe dla szkół w tym 

dotyczące szkolenia „Spójrz Inaczej” oraz kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wykonano 1 

wyjazd służbowy do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia wykorzystanych 

bloczków mandatowych, jeden wyjazd do Częstochowy celem przeglądu gwarancyjnego 

samochodu służbowego oraz jeden wyjazd do Sądu Rejonowego w Oleśnie.  

2/ W miesiącu kwietniu i maju wspólnie z Policją odbyto 11 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 30 pouczeń w związku z nie zakrywaniem ust i nosa oraz nie przestrzeganie 

przepisów higienicznych. Dwie sprawy zostaną skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie 

w związku z odmową przyjęcia nałożonego mandatu karnego. 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. Jeden raz 

udzielono asysty pracownikowi SANEPID podczas czynności kontrolnych wykonywanych na 

targowisku miejskim. Podczas kontroli udzielono sześciu pouczeń w związku  

z nieprzestrzeganiem przepisów higienicznych. Z kontroli Inspektor SANEPID sporządził 

protokół. W związku z pismem Komisariatu Policji podczas patroli 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 związku z majowym weekendem uczestniczono w działaniach  „majówka 

2021”. W związku z remontem Placu Grunwaldzkiego wspólnie udzielono pomocy firmie 

remontowej aby zaparkowane w miejscu remonty pojazdy zostały usunięte.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 12 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 9 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. W Obwodzie Dróg Powiatowych 

interweniowano w sprawie konieczności uprzątnięcia ul. Kopernika oraz Gańskiej – zarówno 

chodnika jak i drogi oraz posprzątania pozostawionych po naprawie dróg worków po masie 

bitumicznej, które zalegają w rowach oraz zgłoszono sprawę padłego zająca na ścieżce 

rowerowej. W ZDKiA interweniowano w związku ze skargami odnośnie zanieczyszczania 

dróg w związku z budową obwodnicy. Interweniowano też w sprawie uszkodzonego znaku na 

ul. Kaliskiej, który zagrażał przechodniom oraz rowerzystom. Przekazano też sprawę padłego 

borsuka przy Dk 45. Skontrolowano też jedna posesją w zakresie deklaracji odpadowej. 

Wszystko jest zgodne z deklaracją – są zameldowane trzy osoby i jedna przebywająca. Razem 

cztery i taka jest deklaracja. Do UM i Goskom zgłoszono sprawę uszkodzenia przyrządów 

zabawowych na placu zabaw przy Wyderce, uszkodzonych urządzeń w toalecie publicznej 

oraz powyrywanych słupków przy ścieżce dla rowerów w kierunku Kowali – okolica ROD 

im. Reymonta. 

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

w sprawach: tamowania i utrudniania ruchu w miejscowości Skotnica. Po sprawdzeniu 

wskazanego miejsca okazało się, że skarga jest bezzasadna gdyż pojazdy parkują na poboczu 

i w znacznej odległości od skrzyżowania. Składowania płyt meblowych na terenie posesji 

komunalnej, które następnie są spalane w piecu powodując zadymienie. Tą sprawę 

przekazano do GOSKOM jako administratora obiektu. Biegających po mieście w okolicy ulic 

Bratków i Maków psów. Gdy udano się we wskazane miejsce psy były już na posesji gdyż 

właściciel już je zabrał. Psy uciekły podczas otwierania bramy. Tamowania i utrudniania 

ruchu na drodze gruntowej w Kowalach. Ustalono właściciela a o pomoc poproszono Straż 

Miejska w Wołczynie gdyż pojazd pochodził z tamtego terenu. Jeszcze tego samego dnia 

pojazd został usunięty – jak ustalono pojazd uległ awarii. Nie przestrzegania przepisów  

o gospodarce odpadami – zgłoszenie mniejszej ilości osób na posesji niż tam przebywających. 

Po sprawdzeniu okazało się, że przytaczana w zgłoszeniu ilość osób zgadza się z deklaracją. 

Skargę uznano za bezzasadną. W sprawie zaniedbywania psa, który jest źle traktowany. 

Zobowiązano właściciela do zwiększenia długości łańcucha, na którym trzymany jest pies. 

Śmieci wyrzuconych przy pojemnikach na odzież w okolicy cmentarza. Do przypuszczalnego 

sprawcy zostało wysłane wezwanie wraz z dokumentacją fotograficzną. Blokowania miejsc 

przeznaczonych do remontu na Placu Grunwaldzkim. Wysypywania odpadów do 

pojemników spółdzielni mieszkaniowej. Po sprawdzeniu okazało się, że przypuszczalny 

sprawca jest mieszkańcem bloku spółdzielczego.   



5/ W miesiącu kwietniu - maju przyjęto sześciu  interwencje w sprawach sąsiedzkich: 

zgłoszenie dotyczyło nie przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt – psów. Właściciela 

psów pouczono i zobowiązano do zwracania większej uwagi na swoje psy. Spalania odpadów 

w piecu – skarga po sprawdzeniu okazała się bezzasadna. Tamowania – zastawiania wspólnej 

drogi dojazdowej do posesji. Po sprawdzeniu zgłoszenie uznano za bezzasadne. Pozostałe 

sprawy zostały  opisane w punkcie 3 i 4.  

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 34 podczas, których udzielono 25 pouczeń oraz interweniowano 5 

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

w miesiącu kwietniu i maju po podliczeniu wykonano 272 kontrole 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 nauki 

stacjonarnej w klas I – III i hybrydo0wej w klasach IV – VIII  patrolowano okolicy Szkoły 

Podstawowej Nr 2 ze zwróceniem uwagi na zachowanie dzieci oraz rodziców przywożących 

dzieci do szkoły. 

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Kilińskiego.  

Sprawy różne: 

W sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych Radni otrzymali tabele z danymi 

dotyczące pierwszego kwartału 2021 roku. Z otrzymanych danych wysuwają się dwie 

konkluzje: 

1. Analiza ilości odpadów pokazuje wzrost w stosunku do roku 2020. 

2. Płatności za odpady w chwili obecnej pokrywają zobowiązania należne firmie EKO - 

REGION. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Według stanu na dzień dzisiejszy 

w gminie Praszka spisanych zostało niecałe 23% mieszkańców, co stanowi również średnią 

województwa opolskiego oraz wynik zbliżony do średniej krajowej. Wynik ten należy uznać 

za zadowalający, jeśli zważyć, że w naszej gminie prac spisowych dokonuje tylko 3 z sześciu 

wyłonionych rachmistrzów.  

W minionym tygodniu ogłoszony został uproszczony nabór uzupełniający na vakujące 3 

miejsca. Spis powszechny był realizowany także w Urzędzie Miejskim oraz mobilnych 

punktach spisowych, które działały w sołectwach. W ostatnich dniach w takich punktach 

spisywali się mieszkańcy Strojca, Wierzbia, Gany, Szyszkowa i Lachowskiego. Jako 

ciekawostkę można przytoczyć fakt, że Praszka jest jedną z tylko dwóch gmin województwa 

opolskiego, gdzie odsetek spisanej ludności wiejskiej jest wyższy niż miejskiej. 


