
 

    Praszka, dnia 2021-09-30 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.7.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 26.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 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 31.08.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 64.465.296,17 zł wykonanie wynosi 42.329.300,82 tj. 

65,66% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.08.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 68.263.962,24 zł wykonanie wynosi 40.408.097,92 zł tj. 

59,19 % w stosunku do planu. 

 

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.  

2. Trwają prace przy realizacji kotłowni gazowych w budynkach oświatowych i 

MGOKiS w Praszce. Zakończono wykonywanie instalacji w budynku Przedszkola nr 

2, trwają prace przy realizacji instalacji w Przedszkolu Nr 1. Trwają również prace 

budowlane przy wznoszeniu budynku kotłowni przy Szkole nr 3.  

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

realizuje firma Remost z Olesna.  

4. Otwarto oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowości Rozterk 

i Praszka - Rosochy (Zawodzie) oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg w 

miejscowościach Skotnica i Lachowskie. Najtańsza oferta opiewa na kwotę łączną 

393.658,27 zł brutto, najdroższa, na kwotę łączną: 462.881,97 zł brutto. Termin 

wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka. 



6. Wybrano w drodze zapytania ofertowego, Wykonawcę dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej przebudowy ulic w Strojcu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (PGR). Dokumentację będzie wykonywać Grupa Inżynieryjna Protech 

Construction Jacek Malmur z Lublińca za kwotę: 36.285,00 zł. Termin wykonania: 

31.03.2022 r. 

7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci 

wodociągowej Przedmość ul. Leśna – Kozieł. Dokumentację wykonuje firma ASGAN 

Agnieszka Łęgosz za kwotę: 29.520,00 zł. Termin wykonania: 27.12.2021 r.  

8. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa 

części hali sportowej KOTWICA w Praszce przeznaczonej na ośrodek rekreacji i 

sportu. 

 

W sprawach oświatowych 

1. Przygotowane zostały  aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 

szkolny 2021/2022. 

2. Otrzymaliśmy zwiększenie dofinansowania z programu Resortowy program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 Moduł 2 w kwocie 

54.000,00 zł, tj. dodatkowo 90,00 zł na dziecko. Łączna miesięczna kwota 

dofinansowania do funkcjonowania jednego miejsca  wyniesie 170,00 zł. 

3. Przyznana została  kwota 36.750,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas. 

4. 29.września przekazano odpis w wysokości 25 % środków na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych tj. kwotę 222.743,95 zł. 

5. Przygotowane zostały przez dyrektorów szkół wnioski do projektu „Poznaj Polskę” 

na ogólną kwotę 56.398,00 zł. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z MEiN 

wynosi 45.118,40, przy wkładzie własnym 11.279,60 zł. Mimo dodatkowego naboru 

nie powiodła się próba wysłania wniosków z uwagi na wykorzystany budżet. 

6. 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 pięć spraw 

indywidualnych. W trakcie tego posiedzenia  jedna sprawa została skierowane do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postepowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Jedno postępowanie zostało umorzone w związku z zakończeniem 

leczenia odwykowego. Jedna prowadzona sprawa została zwrócona do wnioskodawca w 

związku ze zmiana miejsca pobytu i podjęcia tam leczenia odwykowego. Dwie sprawy 

zostały skierowane do zbadania przez biegłych w celu wydania opinii i określenia 

ewentualnego sposobu leczenia. Posiedzenie komisji odbywało się zgodnie z zaleceniami 

PARPA w obecności wszystkich członków, którzy pracowali w maseczkach i rękawiczkach 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 3 osoby (Pełnomocnik na urlopie) i siedem osób zgłosiło 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 będą 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/ Gmina Praszka zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony w szkół złożyła deklarację 

uczestnictwa w XXI edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do tegorocznej kampanii 

przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe za wyjątkiem (Szkoły w Wierzbiu). Łącznie to 929 

uczestników. Kampania w naszej gminie rozpoczęła się  23 marca w Szkole Podstawowej Nr 

2 jednak ze względu na epidemię i zamkniecie szkół organizator kampanii czyli 

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych przygotowało specjalną platformę 

do realizacji kampanii w formie zdalnej. Do szkół zostały przekazane klucze dostępu do 

platformy jeden dla szkolnych koordynatorów kampanii i jeden dla uczniów uczestników 

kampanii. Organizator w tym roku nie przedłużył kampanii i wszystkie konkursy kończyły się 

30 czerwca 2021 roku. Organizator kampanii poinformował drogą elektroniczna, że trwa 

weryfikacja nadesłanych prac ale wstępnie można założyć, że nagrody z naszej gminy 

otrzymało 38 uczniów. Nagrody oraz dyplomy będą rozsyłane do gmin w październiku.   

4/ Przedstawiciele  Stowarzyszenia „NEPSIS” i „NASZA SZANSA” uczestniczyli w 

przesuniętym z kwietnia na wrzesień spotkaniu Rodzin Abstynenckich Tatry 2021 w Małym 

Cichym koło Zakopanego. Zlot odbywał się w dniach 23 – 27 września. Członkowie 

Stowarzyszeń uczestniczyli też w Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Abstynenckiej 

Zamczysko 2021 w Olsztynie k/Częstochowy. To spotkanie odbywało się w dniach 27 – 29 

sierpnia 2021 roku ale miało skromniejszy charakter niż w poprzednich latach z wyłączeniem 

2020 roku.  

5/ W dniu 5 września w Klubie Abstynenta w Praszce Stowarzyszenia „Nepsis” i 

„Nasza Szansa” zorganizowali Regionalne Spotkanie Związków i Stowarzyszeń 

Abstynenckich województwa śląskiego do którego należą Stowarzyszenia z Praszki (takiej 

regionalnej struktury nie ma na terenie województwa opolskiego).   

6/ W dniu 18 i 19 września 2021 roku członkowie stowarzyszenia „NEPSIS” i „Nasza 

Szansa” zorganizowali spływ kajakowy przełomem Warty jako imprezę integracyjną na 

pożegnanie lata. W zorganizowanym ognisku uczestniczyli też przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych stowarzyszeń abstynenckich z Wielunia, Krzepic, Działoszyna, Pajęczna 

oraz Parzymiech.  

 

 

Z działalności straży miejskiej od dnia  25 sierpnia 2021 do dnia 27 września  2021 roku. 

 

1/  W omawianym okresie wykonano 21 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta. Udzielono też asysty pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej podczas 

przeprowadzanej kontroli w budynku ul. Kopernika 10F. Udzielono asysty przy obmiarze 

drzew przeznaczonych do wycięcia. Wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

rozwieziono po terenie gminy Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom, które nie 

uczestniczyły w uroczystym ich wręczaniu. Rozwieziono też po terenie gminy wezwania 

wojskowe, które nie zostały odebrane. 



2/ W miesiącu sierpniu i wrześniu wspólnie z Policją odbyto 2 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 16 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 25. 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 czterech pouczeń w związku z nieprzestrzeganiem 

przepisów higienicznych. W związku z pismem Komisariatu Policji podczas partoli zwracano 

uwagę na okolice szkół ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci. W miesiącu 

wrześniu zabezpieczano jedna imprezę rekreacyjną czyli Rajd Rowerowy po Sołectwach 

Gminy Praszka. Zabezpieczano też jedną kolizję drogową. 

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 7 razy w 

stosunku do właścicieli posesji prywatnych i 3 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 

zarośniętych działek i przycięcia gałęzi, które opadają na chodnik i utrudniają przejście 

pieszym. Interweniowano też w sprawie potłuczonych butelek przed sklepem. W Obwodzie 

Dróg Powiatowych interweniowano w sprawie potrąconych saren na drodze dla rowerów w 

kierunku Przedmościa ( 2 razy). Do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad zgłoszono sprawę 

uszkodzonego dachu na budynku – uszkodzenie powstało podczas przejazdu przez Praszkę 

konwoju ponadnormatywnego oraz zarośniętych poboczy przy ul. Warszawskiej. 

Interweniowano też w kierownictwie budów marketów LIDL i DINO aby posprzątali miejsca 

wjazdów i wyjazdów na drogi publiczne, gdyż zabrudzenia stają się uciążliwe dla 

mieszkańców oraz nie tamowania i utrudniania ruchu podczas wykonywanych prac. Z drzew 

przy ulicach zdjęto afisze reklamowe, a sprzedawcę zobowiązano do przestrzegania zasad 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

4/ W omawianym okresie przyjęto 7  interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w 

sprawach: Potrąconych saren na drodze dla rowerów w kierunku Przedmościa. W sprawie 

psa, który jest wypuszczany z budynku i powoduje zagrożenie dla mieszkańców ulicy 

Sienkiewicza. Właścicielkę psa pouczono i ostrzeżono jakiej wysokości jest kara za 

nieprzestrzeganie przepisów o trzymaniu zwierząt. Nie przestrzegania wyznaczonych miejsc 

do prowadzenia działalności handlowej na targowisku miejskim. Gałęzi, które przechodzą na 

posesję sąsiada – po interwencji gałęzie zostały przycięte. Składowania złomu na parkingu 

spółdzielczym przy ul. Kopernika. Zobowiązano składującego złom do jego 

natychmiastowego usunięcia. Bezpańskiego psa, który przybłąkał się na posesję. Sprawę 

przekazano do Referatu Infrastruktury. 

5/ W miesiącu  sierpniu i wrześniu przyjęto pięciu  interwencje w sprawach 

sąsiedzkich: dotyczyły min. konieczności obcięcia gałęzi przy posesji, które utrudniają wjazd 

i wyjazd z posesji sąsiedzkich. Składowania w stodole odpadów pochodzenia produkcyjnego. 

Jak ustalono właściciel budynku wydał zgodę – po interwencji składający odpady powoli 

zaczął je usuwać. Zbyt głośnego zachowywania się podczas imprezy rodzinnej 

zorganizowanej na wolnym powietrzu. Zgłaszającego poinformowano, że jeżeli jest to w 

dzień to powinien tą sprawę załatwić z sąsiadem. 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 zachowanie dzieci i młodzieży. Zwracano uwagę na okolice sklepów 

oraz same sklepy. Takich patroli wykonano 25 podczas, których udzielono 19 pouczeń oraz 

interweniowano 4 razy u kierowników sklepów w związku z brakiem płynów do dezynfekcji. 

Łącznie w miesiącu sierpniu i wrześniu po podliczeniu wykonano 170 kontroli w 

poszczególnych sklepach i placówkach. Dwa raz opróżniano kasety na pieniądze przy 

toaletach publicznych – pieniądze przekazano do kasy Urzędu a żetony do Goskom. Jeden raz 

interweniowano w PCK z wnioskiem o opróżnienie pojemników na odzież. Zwracano uwagę 

na przestrzeganie porządku w miejscach publicznych. Podczas interwencji udzielono dwu 

pouczeń. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego patrolowano okolice szkoły 

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

dzieci. Ze względu na okres urlopowy te czynności nie były wykonywane codziennie.  

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

kierunkiem jazdy znaki na ulicy Wodnej oraz Powstańców Śląskich.  

 

Sprawy różne: 

 

- do dnia dzisiejszego tj. 30.09.2021 r. trwa ogólnopolski spis powszechny ludności, w 

Praszce spisało się dotychczas ok. 90 % mieszkańców; 

- ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Praszce.  

 


