
    Praszka, dnia 2022-03-10 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

OR.I.0057.2.2022  

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 20.01.2022 r. do dnia 10.03.2022 r. 

 

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

 

W zakresie spraw finansowych 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  

zmiany dotacji celowej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone: 

- dodatku energetycznego o 110,99 zł. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania roczne: 

 

Rb 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2021 r. Na plan dochodów w kwocie 69.953.998,03 zł 

wykonanie wynosi 72.960.358,37 zł tj. 105,8 % w stosunku do planu. 

 

Rb 28S –  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2021 r. Na plan wydatków w kwocie 72.752.664,10 zł 

wykonanie wynosi 65.549.976,23 zł tj. 90,1 % w stosunku do planu. 

 

Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 

31.12.2021 r. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 

8.904.277,84 zł. 

 

Rb-N – sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 

31.12.2021 r. Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i innych opłat wynoszą 

3.654.097,85,zł. 

 

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. 

Wykonane dochody  72.962.358,37 zł 

Wykonane wydatki 65.549.651,23 zł 

Wykonane przychody 6.369.011,11 zł 

Wykonane rozchody 2.531.654,00 zł 

             



Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1.  Ogłoszono przetarg na budowę parku rekreacyjno – sportowego przy ul. Kolorowej  

w Praszce. 

2. Przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 

przebudowę ul. Bocznej (wysokość dofinansowania 568 269,90 zł) oraz przebudowę 

fragmentu ul. Powstańców Śl. w Praszce (dofinansowanie 557 115,98 zł)  

3. Podpisano umowę na wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej Strojec – Skotnica. Wartość umowy 

61 500,00 zł brutto. Termin realizacji 16.09.2022r.  

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

Emisyjności Budynków.  

5. Udzielanie informacji i wydawanie wniosków w ramach wypłaty dodatku 

osłonowego. 

6. Od 1.03.2022r. odbywa się cykl 7 spotkań w ramach programu LIFE mających na celu 

poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza. 

 

W sprawach oświatowych 

1. Złożone zostały analizy opisowe dochodów i wydatków wszystkich placówek 

oświatowych oraz Publicznego Żłobka za 2021 rok. 

2. Prowadzona jest rekrutacja do publicznych przedszkoli, podania można składać  

od 1 do 15.marca 2022 r. 

3. Planowane jest przeprowadzenie konkursów w dniu 25 marca na dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 i nr 3 w Praszce, a na 28 marca na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Kowalach i Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce. 

4. Wypłacono wyrównanie podatku dochodowego za styczeń zgodnie  

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia 

terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.  

5. W dniu 08.03.2022 r. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne 

tzw.”trzynastka” dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek 

oświatowych na łączną kwotę 1.313.215,48 zł brutto, 773.717,15 zł netto.  

Publiczny Żłobek w Praszce 41.760,58 zł brutto, 24.618,23 zł netto. 

6. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

7. Gmina Praszka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

projektu "Sprawny dojazd” na zakup nowego samochodu dla ŚDS Gana. Wartość 

projektu 184 880, 00 zł, dofinansowanie w kwocie 120 tys. zł. 

Informacje z działalności straży miejskiej 

 

     W omawianym okresie działalność Straży Miejskiej skupiała się głównie na kontroli 

przestrzegania przepisów dotyczących epidemii COViD-19. Wspólnie z funkcjonariuszami  

policji kontrolowano placówki handlowe oraz usługowe. W trakcie kontroli zwracano uwagę 



na zakrywanie ust i nosa oraz odpowiedni dystans. Wspólnie z pracownikiem UM d/s  

czystego powietrza Agnieszką Kałwak-Śliwka interweniowano w m. Kowale gdzie 

skontrolowano piec i kotłownię /duże zadymienie/. Właściciel posesji posiada piec na 

ekogroszek- skarga niezasadna. 

    W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie Straż Miejska jest do dyspozycji Zarządzania 

Kryzysowego. Do chwili obecnej zajmujemy się transportem darów do Ośrodka 

Opieki Społecznej oraz dowozem rodzin Ukraińskich do miejsca zamieszkania. Jesteśmy 

także w stałym kontakcie z Komisariatem Policji w Praszce. 

 

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

okres od 14 grudnia  2021 roku do 3 marca 2022 roku. 

 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tych posiedzeń rozpatrzono siedem 

spraw indywidualnych, z których dwie została skierowana do zbadania przez biegłych w celu 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Dwie sprawy skierowano do 

Sadu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Jedno postępowanie zostało zawieszone w związku z 

dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego. Jedno postepowanie zostało wstrzymane w 

związku z przebywaniem zainteresowanego w sprawie na leczeniu szpitalnym. Jedno 

postępowanie zostało umorzony w związku z brakiem wskazań do podjęcia leczenia 

odwykowego. Podczas jednego z posiedzeń zaopiniowano wniosek o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych dla nowego podmiotu gospodarczego. Zgodnie z 

zaleceniami PARPA członkowie, którzy komisji, którzy uczestniczyli w posiedzeniach 

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 – Przewodniczącego Komisji i Punktu 

Konsultacyjnego  zgłosiły się telefonicznie  7 osób  i 10 osób zgłosiły się osobiście. Cztery 

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

Trzy z tych wniosków były rozpatrywane na grudniowym, styczniowym i lutowym 

posiedzeniu komisji natomiast czwarty po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji będzie 

rozpatrywany na posiedzeniu komisji w marcu. 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 dniu 5 stycznia 2022 roku zebrała się komisja powołana przez Burmistrza do 

rozpatrzenia ofert, które złożono na konkurs ogłoszony w dniu 2 grudnia 2021 roku. Zostały 

złożone dwie oferty przez działające na terenie gminy stowarzyszenia abstynenckie. 

Stowarzyszenie „NEPSIS” złożyło ofertę na realizację dwu zadań natomiast „Nasza Szansa” 

na realizację jednego zadania.  Ponieważ złożone oferty odpowiadały wymogom 

konkursowym komisja pozytywnie je zaopiniowała. Wyniki zostały opublikowane na stronie 

BIP i wywieszone na Tablicy Ogłoszeń. Na tej podstawie w dniu 11 stycznia zostały 

podpisane umowy na realizację zadań własnych gminy z w/w stowarzyszeniami. 

6/ W związku z rozliczaniem dotacji zawartych w ramach porozumienia 

międzygminnego  otrzymano z Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Olesna  

ilościową informację na temat pacjentów leczonych w Przychodni z terenu gminy Praszka w 

2021 roku. Jak wynika z nadesłanej informacje z terenu naszej gminy  do dnia 31 grudnia 

zgłosił się do Poradni 74 osoby. Pacjenci z naszej gminy stanowili 15,6 % wszystkich 

pacjentów. Tu należy nadmienić, że porozumienie jest podpisane przez siedem gmin w tym 6 

z powiatu oleskiego i 1 z powiatu Kłobuck (woj. Śląskie). 

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/ Zostały podliczone wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień w 2021 roku. Szczegółowe rozliczenie w rozbiciu na poszczególne zadania 

zostało przekazane Skarbnikowi Gminy. Z tym rozliczeniem zapoznali się też członkowie 

Gminnej Komisji ds. RPA.   

 9/ Zostało sporządzone i przekazane do GUS sprawozdanie statystyczne dotyczące 

funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej w 2021 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte i 

potwierdzone stosownym pismem. 

 10/ Do Urzędu Marszałkowskiego zostało sporządzone sprawozdanie statystyczne 

„Aktywność Profilaktyczna Gmin” dotyczące podejmowania w 2021 roku działań w zakresie 

profilaktyki uzależnień. Sprawozdanie zbiorcze będzie opracowywane przez Uniwersytet 

Opolski i po jego opracowaniu gminy otrzymają stosowne opracowania.  

 11/ Stowarzyszania, które w ramach konkursu otrzymały dotacje w 2021 roku zgodnie 

z zapisami umowy do dnia 30 stycznia 2022 roku rozliczyły się z poniesionych wydatków na 

realizację zadań własnych gminy. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co 

zostało potwierdzone stosownym pismem. 

12/ W związku ze znowelizowaną w dniu 17 grudnia 2021 roku  Ustawą o zmianie 

ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na mocy art. 21 w/w ustawy uchwalone 

na rok 2022 gminne programy profilaktyki uzależnień nawet jeśli były wspólne to znaczy 

program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii tracą moc z 

dniem 31 marca 2022 roku i na mocy art. 4 [1] ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

mają być przyjęte jako wspólny program pod nazwą Gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Taki program 

przyjmuje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.  Opracowany program na 2022 rok pozostaje 

bez zmian. Zmianie będzie ulegał harmonogram wydatków na realizację programu w 

poszczególnych latach.  
 

 

 



Sprawy różne: 

 

Stan osób zarejestrowanych  - uchodźców z Ukrainy tj. 89 osób, w tym 48 dzieci. 

Stan całkowitego zaszczepienia  na dzień 10 marca br. tj. ok. 56 % w Gminie Praszka. 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa (11 marca). 


