
 

    Praszka, dnia 2021-06-28 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.5.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 27.05.2021 r. 2021 r. do dnia 29.06.2021 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 31.05.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 64.321.828,83 zł wykonanie wynosi 25.761.583,92 zł tj. 

40,05% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.05.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 66.138.853,21 zł wykonanie wynosi 26.507.313,22 zł tj. 

40,08 % w stosunku do planu. 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

Informacja dla Burmistrza z wykonanych zadań Referaty Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 29.06.2021 r. 

 

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. Trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu na realizację ostatniego IV etapu 

Przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne 

w Praszce przy ul. Senatorskiej 24. Wpłynęły dwie oferty. Najtańsza na kwotę 

225.102,06 zł. 

4. Zakończono realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kotłowni 

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

budynku MGOKiS w Praszce. 

5. Złożono wniosek o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 

WO na lata 2014-2020 dla działań związanych z rewitalizacją na zadanie inwestycyjne 

pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2  



w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu 

aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka”. Wartość projektu: 

798.393,00 zł. Kwota wnioskowanej pomocy: 439.036,31 zł. 

6. Przyznano dofinansowanie w kwocie 800.000,00 zł na realizację inwestycji 

polegającej na przebudowie fragmentu ul. Słonecznej i Szkolnej oraz ul. wewnętrznej 

przy cmentarzu w Strojcu. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 – dla gmin popegeerowskich. Szacowany koszt całej inwestycji to 1 mln 

zł. 

7. Otwarto oferty na II etap przebudowy ul. Skłodowskiej w Praszce. Najtańsza oferta 

opiewa na kwotę: 429.843,54 zł.  

8. Trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca realizacji zadań odbioru 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy 

województwa opolskiego.  

9. W dniu 31.05.2021 r. podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w sprawie 

współpracy Gminy Praszka w ramach programu Czyste Powietrze. Spotkanie 

informacyjne organizowane przez Burmistrza Praszki odbędzie się w dniu 30.06.2021 

r. o godz. 16.00 w Sali OSP Skotnica. 

 

 

 

W sprawach oświatowych 

 

1. 25.czerwca zakończył się rok szkolny 2020/2021.  

2. Zaplanowano dyżury placówek przedszkolnych Gminy Praszka. W miesiącu lipcu 

dyżury będą pełnić przedszkola miejskie, a w miesiącu sierpniu przedszkola położone 

na terenach wiejskich. 

3. Przygotowane zostały dokumenty do przetargu na dowóz dzieci do przedszkola i szkół 

podstawowych Gminy Praszka. 

4. 18.czerwca wypłacono świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 w kwocie 605.793,59 zł dla pracowników placówek oświatowych. 

5. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

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

okres od 26 maja  2021 roku do 20 czerwca 2021 roku. 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono dwie 

spraw indywidualnych. W trakcie tego posiedzenia  jedna sprawa została skierowana do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Jedno postępowanie zostało zawieszone na okres jednego miesiąca  

w związku z deklaracją dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie 

dlatego zostało zawieszona na miesiąc gdyż konieczne jest uzgodnienie terminu przyjęcia  

z Przychodnią lub Zakładem Leczniczym. Podczas tego posiedzeń komisja zaopiniowała 

jeden wniosek 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 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 poluzowaniem obostrzeń w dniach 29 maja do 1 czerwca w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Praszce zostało zorganizowane szkolenie dla zainteresowanych 

nauczycieli chcących przeszkolić się w realizacji programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 

dla klas I - III. W szkoleniu uczestniczyło 12 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych 

z naszej gminy. Zajęcia trwał 4 dni i były prowadzone przez Instruktora – Trenera Programu 

„Spójrz Inaczej”. Jak wynika z otrzymanych informacji uczestnicy ze szkolenia byli bardzo 

zadowoleni i stwierdzili, że przedstawiony program będzie bardzo przydatny w  dalszej pracy 

dydaktycznej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty  

i podręczniki ze scenariuszami zajęć.  

4/ We wszystkich szkołach podstawowych i Świetlicy Terapeutycznej prowadzone są 

zajecie w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zajęcia zakończyła już 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Nr 3 i Nr 4 oraz szkoły w Strojcu, Przedmościu i Kowalach Do 

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

i nauczycieli.  

5/ W dniu 4 czerwca wyłoniona na podstawie oferty firma przystąpiła do prac 

związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji CO i CW. Jest to związane ze zmianą 

systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe.  Prace zakończono w dniu 11 czerwca  

a odbiór powykonawczy został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2021 roku wraz  

z jednoczesnym podłączeniem gazu i odpaleniem kotła. Wszystko zadziałało od pierwszego 

uruchomienia. Został sporządzony protokół z odbioru.  

6/ W dniach 12 – 13 czerwca 2021 roku członkowie stowarzyszeń abstynenckich  

i Klubu Abstynenta uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez 

psychologów i terapeutów z Woskowic i Lublińca. Zajęcia były podzielona na dwie tury,  

w których łącznie uczestniczyło 28 osób.  

7/ W dniu 11 czerwca 2021 roku z Ministerstwa Zdrowia otrzymano informację, że 

przesłana w dniu 29 marca 2021 roku ankieta statystyczna PARPA G-1 została 

zweryfikowana bez zastrzeżeń i została zaakceptowana.  

   

 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  26 maja  2021 do dnia 20 czerwca  2021 roku. 

1/  W omawianym okresie wykonano 18 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta. Udzielono też asysty pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej podczas 

przeprowadzanej kontroli instalacji elektrycznej w budynku ul. Listopadowej 17. Z czynności 

został sporządzony protokół. 



2/ W miesiącu maju i czerwcu wspólnie z Policją odbyto 8 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 12 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 19. 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 pięciu pouczeń 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 związku z czerwcowym weekendem uczestniczono  

w działaniach  „Boże ciało 2021”. W związku z uroczystościami Bożego Ciała patrolowano 

okolice kościołów na terenie Praszki oraz gminie – uwag nie odnotowano. W związku  

z nieprzestrzeganiem przepisów epidemicznych i higienicznych nałożono mandaty karne na 

kwotę 200,oo zł. Na komisariat Policji przekazano też sprawę dwu znalezionych rowerów –  

w jednym przypadku rower oddano właścicielowi za pokwitowaniem a drugi zabezpieczono 

w magazynie Urzędu Miejskiego. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 10 razy  

w stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 8 razy w stosunku do instytucji w tym 

sklepów. Podczas interwencji zobowiązywano właścicieli do oczyszczenia chodników  

z zalegających tam nieczystości min. opadających z drzew pozostałości liści i igieł z krzewów 

oraz konieczności przycięcia żywopłotu, uporządkowania zarośniętej działki i przycięcia 

gałęzi, które opadają na chodnik i utrudniają przejście pieszym. W Obwodzie Dróg 

Powiatowych interweniowano w sprawie konieczności obkoszenia poboczy dróg gdzie 

wyrośnięte trawy zasłaniają widoczność i mogą doprowadzić do potrącenia pieszych  

i rowerzystów. W ZDKiA interweniowano w sprawie niewłaściwego oznakowania objazdu  

w związku z budową obwodnicy. W tej sprawie kontaktowano się też z kierownikiem 

budowy obwodnicy. Dwa razy interweniowano też w TP SA – Orynge w sprawie zarwanych 

studzienek telekomunikacyjnych w Praszce i Strojcu. W związku z nieprzestrzeganiem 

ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w związku z wywozem śmieci do lasu został 

nałożony mandat karny w wysokości 500 zł. a sprawca został zobowiązany do zabrania 

wyrzuconych śmieci. W związku z zanieczyszczeniem drogi w miejscowości Skotnica 

interweniowano w Kierownictwie budowy – po interwencji droga została oczyszczona. 

Interweniowano też na posesji komunalnej, na której zaczęto gromadzić odpady, pouczono 

osobę, która to zrobiła oraz zobowiązano do natychmiastowego usunięcia zgromadzonych 

tam odpadów.  

4/ W omawianym okresie przyjęto 10 interesantów, którzy zgłaszali skargi min.  

w sprawach: padłych saren w miejscowości Skotnica (2x) i Przedmościu – sprawę przekazano 

firmie utylizacyjnej. Było też zgłoszenie z sąsiedniej gminy o padłej sarnie z prośbą  

o interwencje ze względu na upały. Zgłaszającego poinformowano, że sprawę należy 

przekazać do właściwego Urzędu czyli w tym wypadku do Rudnik. Zanieczyszczonej ulicy 

Słonecznej – ustalono sprawcę zanieczyszczenia drogi i zobowiązano do usunięcia 

zanieczyszczeń – wykonano, zarośniętych chodników min. przy ul. Listopadowej – zgłoszono 

do Referatu Infrastruktury – chodniki oczyszczono, zarośniętych działek przy ul. Styczniowej 

i Małachowskiego – po interwencji działki zostały wykoszone, związujących nad chodnikiem  

gałęzi oraz wystających odrostów z żywopłotu, które utrudniają przejście pieszym – po 

interwencji właściciel posesji usunął nieprawidłowości. Bałaganu panującego przy lokalu 



gastronomicznym na Placu Grunwaldzkim – po interwencji został ustawiony dodatkowy kosz 

a właściciela zobowiązano do sprzedania terenu po zamknięciu lokalu. Nieprawidłowego 

oznakowania objazdu w związku z budową obwodnicy Praszki. Traw utrudniających wjazd  

i wyjazd ze ścieżki rowerowej oraz złej widoczności przy skrzyżowaniu drogi dla rowerów 

oraz ulicy Sportowej – przekazano do Referatu Infrastruktury. Zajmowania miejsc dla osób n 

niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. W tym wypadku nałożono MKK – 100,oo zł.  

5/ W miesiącu maju i czerwcu przyjęto czterech  interwencje w sprawach sąsiedzkich: 

dotyczyły min tamowania i utrudniania wyjazdu z bloku ul. Fabrycznej 22 – w tym wypadku 

nie odnotowano nieprawidłowości. Pozostałe sprawy zostały  opisane w punkcie 1,3 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 20 podczas, których udzielono 14 pouczeń oraz interweniowano 4 

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

w miesiącu maju i  czerwcu po podliczeniu wykonano 91 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 klas I – III oraz klas IV – VIII  patrolowano okolicy Szkoły Podstawowej Nr 2 – 

uwag nie odnotowano. 

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

z kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Powstańców Śląskich.  

8/ W związku z prowadzeniem szczepień dla służb mundurowych w miesiącu czerwcu 

strażnicy otrzymali drugą dawkę szczepionki i otrzymali certyfikaty o zaszczepieniu.    

 

Sprawy różne: 

 

1. Szczepienia antycovidowe: w gminie Praszka w pełni zaszczepionych zostało 33,9% 

ludności (największy procent w populacji 70+). Daje to 1 miejsce w powiecie oleskim, 

8 miejsce w woj. Opolskim, 348 miejsce w rankingu ogólnopolskim gmin miejsko – 

wiejskich. 

2. Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Andrzej Buła, odznaczył Odznaką 

Honorową „za zasługi dla województwa opolskiego” jednostkę Ochotniczej straży 

Pożarnej w Praszce. Jednostka OSP Praszka wykonała w roku 2020 najwięcej 

wyjazdów interwencyjnych w powiecie oleskim. 

3. Za względu na przerwę w zajęciach w okresie pandemii Dom Kultury przedłużył 

zajęcia, które dotychczas kończyły się w maju – dodatkowo o czerwiec i lipiec.  

W tych miesiącach odbywają się wszystkie zajęcia kulturalne w Domu Kultury: 

plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne – dodatkowo warsztaty plastyczne  

i teatralne dla młodzieży. W tych miesiącach udział w zajęciach jest bezpłatny,  

a dzieci i młodzież mogą spróbować wszystkich form zajęć. Na zakończenie wakacji 

planowany jest teatrzyk dla dzieci na Placu Grunwaldzkim, wraz z warsztatami 

teatralnymi. 

W czerwcu kończą się zajęcia na Hali Sportowej, ale rozpoczną się już w sierpniu. 

Boisko Orlik jest otwarte dla mieszkańców: od poniedziałku do piątku od godz. 13 do 

21. 

Od 32 do 29 sierpnia planujemy wynajem dmuchanego toru przeszkód – ataraksję dla 

dzieci na zakończenie wakacji. 



4. Dobiega półmetka Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W gminie 

Praszka spisano już ok. 45 % mieszkańców i jest to wynik nieco wyższy od średniej 

województwa. Spisać można się samodzielnie w domu przez Internet, w Urzędzie 

Miejskim oraz za pośrednictwem rachmistrzów spisowych. Aktualnie w gminie 

Praszka, po naborach uzupełniających pracuje 3 rachmistrzów, a 3 kolejnych 

rozpocznie pracę lada dzień. Od 1 lipca rachmistrzowie spisowi będą spisywać 

respondentów w ich domach. Dotąd mogli czynić to jedynie drogą telefoniczną, co 

było związane z trwającą pandemią. 


