
    Praszka, dnia 2021-12-16 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

 

OR.I.0057.10.2021  

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 25.11.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. 

 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim: 

 

W zakresie spraw finansowych 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia i zmniejszenia budżetu w związku  

z otrzymaniem  dotacji celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z tytułu: 

 

zwiększenia 

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 49.404 zł, 

- świadczeń wychowawczych (500+) – 12.021 zł,  

- ośrodków wsparcia (ŚDS w Ganie) –  8.761,50 zł, 

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre   

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 223 zł, 

- obrony cywilnej – 500 zł, 

- Karty dużej rodziny – 135 zł, 

 

zmniejszenia 

- zadań z zakresu administracji rządowej – 3.000 zł, 

- pomocy w zakresie dożywiania – 4.000 zł, 

- zasiłków stałych - 7.000 zł, 

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej – 1.500 zł. 

 

             

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

 

1. Zakończono ostatni, IV etap Przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego  

z przeznaczeniem na lokale socjalne w Praszce przy ul. Senatorskiej 24. Budynek 

zostanie oddany do użytku z początkiem nowego roku.  



2. Zakończono prace przy realizacji kotłowni gazowych w budynkach oświatowych  

i MGOKiS w Praszce. Budynki są już zaopatrywane w ciepło z własnych kotłowni 

gazowych.  

3. Zakończono przebudowę nawierzchni dróg w miejscowości Rozterk i Praszka - 

Rosochy (Zawodzie) oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg w miejscowościach 

Skotnica i Lachowskie.  

4. Rozliczono umowę dotacji projektu „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej  

w Praszce” – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca 

jego funkcje, w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Gmina 

otrzymała pozostałą część dotacji w wysokość: 2.560.130,71 zł. Całkowita wysokość 

dotacji otrzymanej wyniosła: 4.998.794,71 zł. 

5. Wniosek o dofinansowanie projektu 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, w ramach 

naboru 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 

2014-2020, został pozytywnie oceniony. Podpisanie umowy będzie mogło nastąpić po 

zatwierdzeniu budżetu gminy na 2022 r. Wnioskowana wysokość dotacji: 439 036,31 

zł. Całkowity planowany koszt inwestycji: 798 393,00 zł. 

6. Wnioskowane do dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. 

Bocznej w Praszce” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Śląskich w 

Praszce” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostały ujęte na liście 

rekomendowanych do dofinansowania.  

7. Zmontowane dwie lampy solarne przy ul. Leśnej w Przedmościu. 

 

W sprawach oświatowych 

1. W placówkach oświatowych z uwagi na zachorowania na COVID-19 wychowanków, 

nauczycieli czy pracowników obsługi poszczególne klasy w szkołach podstawowych 

oraz oddziały przedszkolne odsyłane są na kwarantannę.  

2. Wszystkie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości”, wsparcie to kształtuje się następująco: 

-  Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce -  70.000,00 zł 

-  Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce – 90.600,00 zł 

-  Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce i Szkoła Podstawowa w Strojcu – 60.000,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Kowalach, Szkoła Podstawowa w Przedmościu oraz Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce – 30.000,00 zł 

 Łącznie wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu 

szkolnej infrastruktury wynosi 370.600,00 zł. 

3. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza 

 

1/ W omawianym okresie nie było planowanych posiedzeń  Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane posiedzenie komisji odbędzie się  



w dniu 16 grudnia zgodnie z zaleceniami PARPA w obecności wszystkich członków, którzy 

będą pracowali w maseczkach i rękawiczkach z zachowaniem przepisowych odległości.  

Te zalecenia będą też stosowane w stosunku do osób przychodzących na posiedzenia komisji. 

2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczącego Komisji i Punktu 

Konsultacyjnego  zgłosiły się telefonicznie  3 osoby i 3 osoby zgłosiły się osobiście. Dwie 

osoby pobrały wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Jeden z tych wniosków będzie rozpatrywany na grudniowym posiedzeniu komisji natomiast 

drugi po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji na posiedzeniu styczniowym. 

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 postępowania 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 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.  

5/ W październiku 2021 roku rozpoczęto w szkołach realizację jesiennej edycji 

programów profilaktycznych. Programy były realizowane we wszystkich szkołach 

podstawowych za wyjątkiem Szkoły w Wierzbiu i Szkoły w Przedmościu (są tylko klasy I  

– III). W programie  uczestniczyło 217 uczniów z klas VI i VII w tym 109 chłopców i 108 

dziewcząt. Program był realizowany przez 5 instruktorów i jednego koordynatora. Realizacja 

programu zakończyła się 10 grudnia 2021 roku. Nie było potrzeby organizowania jak w roku 

ubiegłym części zajęć w formie o-line.  Całość zajęć odbywała się w formie stacjonarnej.  

6/ W związku z przyjęciem w dniu 25 listopada 2021 roku Gminnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień na 2022 rok w dniu 2 grudnia został ogłoszony i opublikowany na 

stronie BIP oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Konkurs na zlecenie do realizacji zadań 

własnych gminy z zakresu profilaktyki uzależnień. Oferty mogą być składane do 30 grudnia 

2021 roku do godziny 11
00

. 

7/ W związku z obostrzeniami związanymi z COVID – 19 Klub Abstynenta oraz 

Stowarzyszenia Abstynenckie odwołały organizowane corocznie spotkania związane  

ze Świętami oraz zakończeniem roku.  

8/ W dniu 5 grudnia przypadał Światowy Dzień Wolontariatu ogłoszony przez ONZ. 

Dlatego dla wszystkich wolontariuszy pracujących w Świetlicy oraz angażujących się  

w działalność Klubu Abstynenta zostały przygotowane dyplomy pamiątkowe i drobne 

upominki. 

 



Z działalności straży miejskiej od dnia  25 listopada  2021 do dnia 16 grudnia  2021 

roku. 

 

  W omawianym okresie Straż Miejska zajmowała się głównie zadaniami dotyczącymi 

przestrzegania przepisów  COVID-19. Wspólnie z Policją kontrolowano głównie placówki 

handlowe oraz miejsca gdzie gromadzą się ludzie. Zwracano uwagę na  

zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.  W związku z realizacją 

Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego  wprowadzonego UCHWAŁĄ NR 

XX/193/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. od dnia 

14.12.2021 r. prowadzone są kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz 

przestrzegania przepisów zawartych w UCHWALE NR XXXII/367/2017 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

 

Sprawy różne: 

 

Stan w pełni zaszczepionych osób w gminie Praszka na dzień 11.12.2021 r. wynosi 51,4%, co 

daje 842 miejsce w rankingu gmin w Polsce.  


