
    Praszka, dnia 2022-05-31 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

OR.I.0057.4.2022  

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 28.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. 

 

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

 

W zakresie spraw finansowych 

 

Sporządzono sprawozdania finansowe za 2021 rok i w dniu przedłożono Radzie 

Miejskiej w Praszce oraz przesłano do RIO w Opolu: 

- bilans z wykonania budżetu, 

Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych składające się z : 

- bilansu jednostek budżetowych, 

- rachunku zysków i strat, 

- zestawieniu zmian w funduszu jednostki, 

- informacji dodatkowej 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu: 

1) w związku z otrzymaniem  dotacji celowych na zadania zlecone i własne z 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu: 

           - dotacji na  realizację działań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju   

             Czytelnictwa” dotyczy placówek oświatowych – 31.000 zł, 

           - dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ - 52.865 zł 

   

            2) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na pomoc 

obywatelom Ukrainy z tytułu: 

           - jednorazowych świadczeń pieniężnych (jednorazowy dodatek 300 zł)– 40.290 zł, 

           - świadczeń rodzinnych – 9.491 zł, 

           - świadczeń pieniężnych – 84.000 zł,  

           - pomocy psychologa – 1.000 zł, 

           - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.296 zł.   

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Podpisano umowę na realizację zadania na przebudowę ul. Bocznej w Praszce z firma 

REMOST z Olesna na kwotę 799 274,50 zł brutto. Termin wykonania koniec 

września 2022r.  



2. Podpisano z Wojewodą Opolskim  umowę o dofinansowaniu ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg  na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100961 O –  

ul. Powstańców Śl. w Praszce” na kwotę 559 390,65 zł.   

3. Na bieżąco przyjmowane są i wprowadzane deklaracje do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (stan obecny 42 % złożonych deklaracji przez mieszkańców).  

4. Udzielanie informacji i wydawanie wniosków w ramach wypłaty dodatku 

osłonowego. 

 

W sprawach oświatowych 

 

1. Uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

dla Szkoły Podstawowej w Strojcu na realizację zadania w ramach modułu 3 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowity koszt 

realizacji zadania to 79.952,73 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 63.962,18  

a wkład własny wynosi 15.990,55 zł. 

2. W ramach projektu Erasmus pn. „Mała szkoła – wielka szansa” 20 uczniów  

i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce wzięło udział w szkoleniu 

językowym w Portugalii.  

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

Socjalnych w kwocie 730.409,68 zł. 

4. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

Informacje z działalności straży miejskiej 

 

W powyższym okresie  działalność Straży Miejskiej skupiała się na wykonywaniu 

zadań stałych polegających na kontroli przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta  

i gminy.  

W trakcie patroli terenów wiejskich dostarczono sołtysom informacje dotyczące 

obowiązków właścicieli psów, plakaty oraz ulotki informacyjne. W trakcie wspólnych patroli 

z Policją zwracano uwagę na przestrzeganie porządku na targowisku miejskim.  

W dniu 22 maja 2022r zabezpieczano rajd rowerowy śladem sołectw gminy Praszka. 

 

Informacje dotyczące prac Gminnej Komisji ds. RPA i Pełnomocnika Burmistrza 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tego posiedzenia rozpatrzono dwie 

sprawy indywidualne, z których jedna zostały skierowana do zbadania przez biegłych w celu 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedno postępowanie zostało 

skierowane do Sądu Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i Nieletnich w związku 

niejednoznacznym określeniem przez biegłych w opinii stopnia uzależnienia od alkoholu lub 

picia szkodliwego. Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też jeden wniosek o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) dla nowego podmiotu gospodarczego. 

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym komisja 

pracowała już w normalnym  trybie. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiła się telefonicznie  1 osoba nie z naszej gminy. Została pouczona o 

sposobie postępowania i konieczności kontaktu z komisją w macierzystej gminie.  Cztery 



osoby zgłosiły się osobiście. 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. Zostały pobrane dwa 

wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wnioski te będą 

rozpatrywane na czerwcowym posiedzeniu komisji.  

3/ W dniach od 29 kwietnia do 4 maja 2022 roku grupa 16 osób członków 

Stowarzyszeń Abstynenckich uczestniczyła w XXXI Wiosennym Zlocie Rodzin 

Abstynenckich „Tatry 2022” w Małym Cichym.  Uczestnicy zlotu mieli możliwość 

uczestniczenia w mityngach AA, spotkaniach z psychologiem, warsztatach poprawiania 

komunikacji rodzinnej (małżeńskiej oraz z dziećmi), sesjach grupowych i rodzinnych oraz 

uczestniczenia w zawodach sportowych i rekreacyjnych. Nasi uczestnicy aktywnie 

uczestniczyli w organizowanych zajęciach czego przykładem mogą być informacje i 

sprawozdania przekazywane na stronach internetowych. 

4/ W dniu 28 kwietnia 2022 roku do Urzędu Marszałkowskiego zostało przekazane 

sprawozdanie statystyczne dotyczące realizacji programów profilaktycznych i zajęć dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin. 

5/ Od dnia 9 maja 2022 roku w klubie abstynenta trwa remont pomieszczeń, który był 

konieczny po ubiegłorocznej zmianie systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowy. 

Remont zakłada poprawę instalacji elektrycznej oraz malowanie wszystkich pomieszczeń.  

Remont potrwa do końca miesiąca maja. 

6/ Została zakończona realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz 

Inaczej” w klasach II i III szkół podstawowych. Program realizowało 9 instruktorów w 

szkołach podstawowych Nr. 2, 3 i 4 w Praszce oraz zespole szkolno – przedszkolnym w 

Strojcu. Programem objęto 225 uczniów. Programu nie realizowano w Szkole Podstawowej w 

Przedmościu, Publicznej Szkole Podstawowej SPSzK w Wierzbiu oraz Szkole Podstawowej 

w Kowalach (tu nie ma klas I – III). 

7/ W szkołach podstawowych trwa realizacja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” . W tym roku w kampanii uczestniczy 948 uczniów ze wszystkich szkół 

podstawowych za wyjątkiem Publicznej Szkoły Podstawowej SPSzK w Wierzbiu. W 

szkołach organizowane są konkursy plastyczne i literackie oraz zawody sportowe zgodnie z 

harmonogramem założonym przez organizatora kampanii. Szkoły na te działania otrzymały 

dofinansowanie  z Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2025. 

Sprawy różne: 

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

uzyskaliśmy dofinansowanie na inwestycję pn. Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu 

Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18. Koszt szacowany inwestycji: 3.5 

mln złotych, z czego dofinansowanie w kwocie 2.975 mln złotych, a wkład własny 0.525 mln 

złotych. Czas realizacji: 29.12.2023 r. 


