
 

    Praszka, dnia 2021-08-26 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.6.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 29.06.2021 r. do dnia 26.08.2021 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 31.07.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 63.986.573,37 zł wykonanie wynosi 38.502.921,05 zł tj. 

60,17% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.07.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 65.803.597,75 zł wykonanie wynosi 35.810.270,67 zł tj. 

54,42 % w stosunku do planu 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zmian w budżecie w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu: 

a) zwiększenia 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 

8.600 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny – 21,80 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe – 110,99 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze – 160 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki pomocy społecznej – 

12.391 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 149.658,01 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na na rolnictwo i łowiectwo – 759,43 

zł. 

 

 



b) zmniejszenia 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia (ŚDS w Ganie) – 

25.060,75 zł, 

- dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Dobry start” – 

418.926,21 zł. 

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację ostatniego IV etapu 

Przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne 

w Praszce przy ul. Senatorskiej 24. Ostatni etap budowy realizuje firma ZRB 

Mieczysław Domański. Wartość umowy wynosi 258 998,06 zł. Zakończenie robót: 

grudzień 2021 r. 

2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację kotłowni gazowych w 

budynkach oświatowych i MGOKiS w Praszce. Budowę realizuje firma Instalex Jan 

Skrzyszewski z Opola. Wartość umowy wynosi 384 048,10 zł. Zakończenie robót: 

koniec października 2021 r. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na realizację kotłowni gazowej dla budynku Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Praszce. Planowany termin zawarcia umowy: 27.08.2021 r. 

Wybrano ofertę firmy Instalex Jan Skrzyszewski z Opola. Wartość oferty wynosi 

229 997,17 zł. Zakończenie robót: koniec października 2021 r. 

4. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na II etap przebudowy ul. Skłodowskiej 

w Praszce. Budowę realizuje firma Remost z Olesna. Wartość umowy wynosi: 

429.843,54 zł. Wartość dotacji z budżetu państwa wynosi 80% wszystkich 

poniesionych wydatków. 

5. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na następujące 

inwestycje: 

a) Przebudowa ul. Powstańców Śląskich i ul. Bocznej w Praszce oraz ul. Ogrodowej  

i ul. Dojazdowej w Kowalach w gminie Praszka, 

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

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

6. Zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca realizacji zadań odbioru 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy 

województwa opolskiego. NIK stwierdził nieprawidłowości m.in. w zakresie 

prowadzonej ewidencji zbiorników oraz działań kontrolnych  

i organizacyjnych związanych z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników. 

Gmina przystąpiła do realizacji zastrzeżeń pokontrolnych.    

7. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotyczy mieszkańców gminy Praszka. 

8. Dokonano płukania, czyszczenia i monitoringu elementów instalacji kanalizacji 

deszczowej tj. 

a) ul. Mickiewicza– wpusty deszczowe  

b) ul. Mickiewicza 28A  - kolektor deszczowy wzdłuż budynku wielorodzinnego 

c) ul. Słowackiego – kolektor deszczowy z wpustami  

d) ul. Listopadowa 17 – kolektor deszczowy 

e) ul. Kołłątaja  - wpusty deszczowe 

f) Separator kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej 

g) Strojec - kolektor deszczowy pomiędzy ul. Częstochowską a Stawową. 

 



W sprawach oświatowych 

1. Rozstrzygnięto przetarg na „dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych  

w roku szkolnym 2021/2022 oraz dowozy doraźne” – wygrał ABX2Bus  

2. Otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 149.658,01 zł 

3. Przeprowadzone zostały egzaminy dla sześciu nauczycieli kontraktowych na stopień 

nauczyciela mianowanego z wynikiem pozytywnym. 

4. Przygotowywane są aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 

szkolny 2021/2022. 

5. Przyznano stypendium Burmistrza Praszki dla 11 najzdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych za rok szkolny 2020/2021  

6. W ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 23 

nauczycieli wzięło udział w szkoleniu językowym.  (Ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 

ośmiu nauczycieli, ze Szkoły Podstawowej nr 3 – piętnastu nauczycieli). 

7. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza  

 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na tych posiedzeniach rozpatrzono pięć 

sprawy indywidualne. 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. Jedna sprawa została skierowana do zbadania przez 

biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedno 

postępowanie zostało umorzone w związku z opinia biegłych o braku wskazań do leczenia 

odwykowego. Jedno postępowanie zostało umorzone w związku z przedstawieniem 

zaświadczenia o zakończeniu leczenia odwykowego. 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 dziewięć 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. Zgłosiła się też jedna osoba, która przedstawiła  

zaświadczenie o zakończeniu leczenia odwykowego. Podczas tych rozmów informowano, że 



w związku z epidemią COVID – 19 wszelkie sprawy 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 chyba, że 

przedstawią zaświadczenie o otrzymaniu pełnego cyklu szczepień. W przychodniach 

ambulatoryjnych jest wydawane skierowanie na badania natomiast zakłady stacjonarne 

badania wykonują we własnym zakresie.   

3/ W związku z zakończeniem I półrocza 2021 roku zostały podliczone wydatki na 

realizację gminnego programu profilaktyki. Zaplanowana kwota na rok 2021 została 

wydatkowana w I półroczu 2021 roku  41,49%. Rozliczenie wydatków na realizację 

programu zostało przekazane Skarbnikowi Gminy.  

4/ We wszystkich szkołach podstawowych i Świetlicy Terapeutycznej prowadzone 

były do 25 czerwca zajecie w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

Zajęcia zakończyły wszystkie jednostki biorące udział w kampanii. Prace konkursowe 

realizowane podczas tej kampanii zostały przesłane do organizatora kampanii SPiDR do 

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

929 uczniów i nauczycieli.  

5/ Stowarzyszenia abstynenckie „Nepsis” i „Nasza Szansa” zgodnie z podpisanymi 

umowami w sprawie dotacji do prowadzonych przez Nie zadań rozliczyły przyznane dotacje 

za I półrocze 2021 roku. Rozliczenia z przyznanych dotacji zostały przekazane Skarbnikowi 

Gminy.  

6/ W dniach 24 - 25 lipca 2021 roku członkowie stowarzyszeń abstynenckich i Klubu 

Abstynenta uczestniczyli w Licheńskich spotkaniach trzeźwościowych, które odbywały się w 

Licheniu. Naszą gminę reprezentowało tam 25 osób. 

7/ W związku z tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości na potrzeby Klubu 

Abstynenta i stowarzyszeń trzeźwościowych zostały zakupione jednorazowe testery 

alkoholowe, które będą rozdawane kierowcom podczas prowadzenia kampanii „Prowadzę 

jestem trzeźwy”.  

8/ W dniach 14-15 sierpnia 2021 roku członkowie stowarzyszeń abstynenckich i 

Klubu Abstynenta uczestniczyli na Górze Świętej Anny w związku z miesiącem trzeźwości w 

dniach skupienia. Z naszej gminy uczestniczyło 26 osób w tym członkowie rodzin osób 

uzależnionych. Uczestnicy mogli skorzystać z pomocy psychologów i terapeutów.   

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  20 czerwca 2021 do dnia 24 sierpnia  2021 roku. 

 

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

Urzędu Miasta. Udzielono też asysty pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej podczas 

przeprowadzanej kontroli w budynku ul. Listopadowej 24 gdzie w piwnicy nocowała osoba 

bezdomna. Udzielono asysty pracownikom OPS i GOSKOM przy czynnościach kontrolnych 

budynku komunalnego Plac Grunwaldzki 7. Udzielono asysty pracownikowi Urzędu Miasta 

przy czynnościach związanych z opiniowaniem miejsca budowy strzelnicy sportowej. 

Udzielono też asysty przy zażegnywaniu sporu sąsiedzkiego przy ul. Słowackiego w Praszce. 

Udzielono też asysty pracownikowi Urzędu Miasta podczas kontroli w firmie Flora w 

związku z uprawą konopi. Tu jednak okazało się, że jest to faza sondowania rynku i uprawy 

jeszcze nie rozpoczęto. Podczas służby wykonano dwa wyjazdy służbowe do Urzędu 

Miejskiego w Gorzowie Śląskim w sprawach Urzędu Miasta.  

2/ W miesiącu czerwiec - sierpień wspólnie z Policją odbyto 12 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 43 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 56. 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 siedmiu 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 wakacjami uczestniczono w działaniach  

„Bezpieczne wakacje 2021”. Podczas patroli zwracano uwagę na zachowanie dzieci i 

młodzieży – uwag nie odnotowano. Zwracano też uwagę na porządek w miejscach 

publicznych – w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości nałożono 

dwa mandat karny. Na parkingu przy markecie biedronka udzielono pomocy poszkodowanej 

w kolizji właścicielce pojazdu – zawiadomiono policję i przekazano dane dotyczące 

potencjalnego sprawcy kolizji. Na prośbę kierownictwa markety biedronka interweniowano w 

stosunku do klienta, który odmawiał założenia maseczki. W związku z nieodpowiednim 

zachowaniem sprawę przekazano Policji. W miesiącu sierpniu zabezpieczano dwie 

uroczystości religijne. W związku z działaniami „Bezpieczny pieszy” zwracano uwagę na 

przejścia przez ulicę w miejscach do tego wyznaczonych i przestrzeganie przepisów o nie 

używanie telefonów komórkowych na przejściach dla pieszych. W trakcie tych czynności 

upomniano czworo pieszych i dwu rowerzystów. Zabezpieczano miejsce palącego się 

samochodu z drewnem. Powiadomiono Straż Pożarną przez Numer Alarmowy 112 i nie 

dopuszczano do tego miejsca osób postronnych. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem 

roku szkolnego przeprowadzono kontrolę okolic obiektów szklonych. Sporządzona z tych 

czynności notatkę przekazano do Urzędu Miejskiego w Praszce oraz do Obwodu Dróg 

Powiatowych w Praszce. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 12 razy w 

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 6 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, konieczności przycięcia 

żywopłotu, który wychodzi na chodnik i utrudnia przejście pieszym uporządkowania 

zarośniętej działki i przycięcia gałęzi, które opadają na chodnik i utrudniają przejście 

pieszym. Interweniowano też w sprawie potłuczonego szkła przed sklepem. W Obwodzie 

Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie konieczności obkoszenia poboczy dróg gdzie 

wyrośnięte trawy zasłaniają widoczność i mogą doprowadzić do potrącenia pieszych i 

rowerzystów, padłych kotów przy drogach na Ganę i Przedmość oraz padłych saren w 

miejscowości Skotnica i Praszce. Interweniowano u kierownika firmy budującej market LIDL 

i zobowiązano do zabezpieczenia wyjazdu na Dk 45, gdyż pojazdy wyjeżdżające z budowy 

powodują duże zakurzenie ulicy oraz pobliskiego targowiska. W podobnej sprawie 

interweniowano też u kierownika budowy sklepu DINO. Interweniowano też u zarządcy 

cmentarza i zobowiązano do uporządkowania terenu przy pojemnikach ustawionych na 

parkingu przy ul. Gańskiej.   

4/ W omawianym okresie przyjęto osiemnastu interesantów, którzy zgłaszali skargi 

min. w sprawach: padłych saren w miejscowości Szarki  – sprawę przekazano do Urzędu 

Miejskiego w Krzepicach a zgłaszającego poinformowano, że straż miejska z Praszki nie 

działa na terenie innych gmin. W sprawie wyrzucania odpadów komunalnych do koszy 

ulicznych. Po sprawdzeniu wskazanej osoby, która jak poinformowała przebywa w Praszce 

sporadycznie zobowiązano do zakupu worków w Urzędzie Miasta co zostało wykonane, nie 



przestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w miejscowości Wierzbie oraz Praszce – po 

sprawdzeniu jedno  zgłoszenie okazało się  bezzasadne a w dwu przypadkach pouczono 

właścicieli psów o konieczności lepszego zabezpieczania swoich zwierząt. Spożywania 

napojów alkoholowych – piwa przed lokalem w centrum miasta. Pouczono właścicielkę 

lokalu i zobowiązano do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgromadzenia 

dużej ilości worków z różnymi odpadami w miejscowości Skotnica. Po sprawdzeniu 

wskazanego miejsca zobowiązano właścicieli obiektu do wystosowania pisma do dzierżawcy 

i wyznaczeniu terminu usunięcia odpadów. Zarośniętej działki przy ul. Listopadowej – 

zobowiązano właściciela do jej obkoszenia – zostało wykonane. Parkujących pojazdów przy 

strażnicy OSP w Strojcu – po ustaleniu właściciela pojazdów został zobowiązany do ich 

usunięcia co zostało natychmiast wykonane. Potrąconych saren na drodze dla rowerów w 

kierunku Przedmościa. W jednym przypadku konieczna była interwencja lekarza weterynarii, 

który uśpił potrącone zwierzę.  Kamieni ustawionych na poboczu drogi w miejscowości 

Brzeziny, które utrudniają przejazd. Jak się okazało kamienie są umieszczone na działce 

właściciela poza pasem drogowym – skarga bezzasadna. Bezpańskiego psa, który przybłąkał 

się na posesję – jak się okazało znalazł się właściciel psa. Zaginionego - skradzionego kosza 

na śmieci. Po sprawdzeniu okazało się, że kosz wpadł do śmieciarki a właściciel otrzymał 

nowy kosz. Samochodów pozostawionych na parkingu, które utrudniają wykonywanie prac 

naprawczych – ustalono właścicieli i pojazdy zostały przestawione. W sprawie odpadów, 

które zgromadził w stodole jeden ze współwłaścicieli posesji i nie zamierza ich usunąć mimo 

monitów ze strony współwłaścicieli. W tej sprawie wystosowano stosowne pismo. 

5/ W miesiącu lipcu i sierpniu przyjęto jedenaście  interwencji w sprawach 

sąsiedzkich: dotyczyły min. konieczności przycięcia drzew rosnących na sąsiedniej posesji i 

powodujących poprzez opadanie liści blokowanie odpływu wody z rynien spustowych. 

Pouczono zgłaszającego aby w tej sprawie kontaktował się z sąsiadem, gdyż tylko on może 

podcinać drzewa na swojej posesji. Zarośniętej działki w miejscowości Gana, z której lecące 

pyłki utrudniają życie sąsiadowi – interweniowano u właściciela działki i poproszono o jej 

wykoszenie. Zarośniętej działki gminnej, która jest wydzierżawiona a dzierżawca nie dba o 

jej stan i trawy zasłaniają widoczność użytkownikom ulicy. Ulatniającego się gazu z butli – 

po sprawdzeniu okazało się, że są to czynności serwisowe, które nie powodują zagrożenia.  

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 dzieci i młodzież w związku z wakacjami. Do czasu zakończenia roku 

szkolnego patrolowano okolice Szkoły Podstawowej Nr 2 ze zwróceniem uwagi na dzieci – 

bez uwag. Zwracano uwagę na okolice sklepów oraz same sklepy. Takich patroli wykonano 

47 podczas, których udzielono 52 pouczenia oraz interweniowano 10 razy u kierowników 

sklepów w związku z brakiem płynów do dezynfekcji. Łącznie w miesiącu czerwiec lipiec 

sierpień po podliczeniu wykonano 285 kontroli w poszczególnych sklepach i placówkach. 

cztery raz opróżniano kasety na pieniądze przy toaletach publicznych – pieniądze przekazano 

do kasy Urzędu a żetony do Goskom. W jednym przypadku było to konieczne w związku z 

zablokowaniem zamka. Trzy razy interweniowano w PCK z wnioskiem o opróżnienie 

pojemników na odzież. 

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

kierunkiem jazdy znaki na ulicy Fabrycznej oraz Obrońców Pokoju. Interweniowano u 

wykonawców robiących podłączenia do budowanych obiektów sklepowych w związku z 

niedokładnym przywracaniem miejsca do stanu pierwotnego. Interweniowano też w 

GOSKOM, który prowadząc prace podczas usuwania awarii niewłaściwie zabezpieczył 

miejsce prac co powodowało zagrożenie w ruchu drogowym. 



8/ Zostały podliczone wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej  za I półrocze 2021 

roku. Zaplanowana kwota została wydatkowana w 43,03%. Rozliczenie zostało przekazane 

Skarbnikowi gminy. 

9/ Komendant Straży Miejskiej złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy  

w związku z planowanym przejściem w miesiącu październiku na emeryturę.  

 

Sprawy różne: 

 

- informacja o szczepieniach na COVID-19 w gminie Praszka, powiecie Oleskim, woj. 

Opolskim 

- informacja o zaproszeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie rolników – 

hodowców świń z terenu Gminy Praszka na szkolenie w dniu 03 września 2021 r. 


