
    Praszka, dnia 2022-04-28 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

OR.I.0057.3.2022  

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 10.03.2022 r. do dnia 28.04.2022 r. 

 

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

 

W zakresie spraw finansowych 

 

            Zostały sporządzone  następujące sprawozdania: 

             

Rb 27S –kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 

okres od początku roku do dnia 31.03.2022 r.  

Na plan dochodów w kwocie 61.249.939 zł wykonanie wynosi 18.773.835,03 tj. 

30,65% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.03.2022 r.  

Na plan wydatków w kwocie 70.259.921,60 zł wykonanie wynosi 16.596.358,20 zł tj. 

23,62 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  

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

tytułu: 

           - dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.940 zł, 

           - dotacji na przedszkola - 7.453 zł, 

           - dotacji na przedszkola specjalne - 70 zł,     

           - dotacji  na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i                              

             metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach        

             podstawowych - 1.506 zł, 

           -  dotacji na pomoc społeczną - 305.082 zł, 

           -  dotacji dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.920 zł, 

           - dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 1.391 zł, 

           - dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 zł.   

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Podpisano umowę z Wojewodą Opolskim o dofinansowaniu przebudowy ul. Bocznej  

w Praszce. Wartość zadania 947 116,50zł brutto, dofinansowanie 568 269,90 zł brutto.  



2. Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Bocznej w Praszce. Planowane otwarcie ofert 

9.05.2022 r.  

3. Podpisano umowę z CRK MANAGMENT Sp z o.o. Sp. K. na przebudowę części hali 

sportowej KOTWICA w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji. 

Umowa podpisana na kwotę 3 460 943,57 zł brutto. 

4. Złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. 

„Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka” 

Wniosek dotyczy zadań: 

a) rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Przedmość ul. Leśna – Kozieł, 

b) przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych 

na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu,  

c) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale ul. Dojazdowa,  

d) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tokary – przysiółek Folwark 

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

Emisyjności Budynków (stan obecny 35% złożonych deklaracji przez mieszkańców).  

6. Udzielanie informacji i wydawanie wniosków w ramach wypłaty dodatku 

osłonowego. 

 

W sprawach oświatowych 

 

1. Złożone zostały sprawozdania finansowe wszystkich placówek oświatowych oraz 

Publicznego Żłobka za 2021 rok. 

2. W dniu 25 marca odbyły się konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 

w Praszce, a 28 marca na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach i Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Praszce. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  

w Praszce kandydatem  na dyrektora  została Pani Iwona Ignaczak, na dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 Pani Patrycja Belka, na dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Kowalach Pani Karolina Kryściak, na dyrektora Publicznego Przedszkola nr  1  

w Praszce Pani Aneta Matląg- Konieczna. 

3. Przygotowane zostały projekty arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na 

rok szkolny 2022/2023. Wszystkie projekty uzyskały pozytywne opinie związków 

zawodowych i Kuratora Oświaty w Opolu. 

4. Placówki złożyły wnioski w ramach programu „Poznaj Polskę”. Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Praszce uzyskała pozytywną decyzję. Wysłane zostało porozumienie do 

projektu „Poznaj Polskę” na ogólną kwotę 16.000,00 zł. Wnioskowana kwota 

wsparcia finansowego z MEiN wynosi 12.800,00 zł przy wkładzie własnym  

- 3.200,00 zł.  

5. Placówki oświatowe zgłosiły się do programu Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Pozytywną decyzję otrzymały Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce, 

całkowity koszt 15.000,00 zł, dofinansowanie – 12.000,00 zł, wkład własny 3.000,00 

zł; Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce, całkowity koszt 15.000,00 zł, dofinansowanie 

12.000,00 zł, wkład własny 3.000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kowalach całkowity 

koszt 5.000,00 zł, dofinansowanie 4.000,00 zł  i koszt własny 1.000,00 zł; i Szkoła 

Podstawowa w Przedmościu  całkowity koszt 3.750,00 zł, dofinasowanie 3.000,00 zł  

i wkład własny 750,00 zł. 



6. Na dzień dzisiejszy z Ukrainy do naszych przedszkoli uczęszcza 10  dzieci, do szkół 

podstawowych  36 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Wierzbiu dwoje uczniów. 

Ponadto na naszym terenie przebywają dzieci, które nie uczęszczają do szkoły  

i kontynuują kształcenie w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod  

i technik na odległość. 

7. Składamy 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. 

8. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

Informacje z działalności straży miejskiej 

 

W omawianym okresie działalność Straży Miejskiej skierowana była głównie na 

przedsięwzięcia dotyczące epidemii COVID-19. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji  

z Praszki kontrolowano placówki handlowe i usługowe zwracając uwagę na zasłanianie ust i 

nosa oraz dystans u osób tam przebywających. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie Straż Miejska pozostaje w dyspozycji 

Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisariatem Policji w Praszce 

oraz Ośrodkiem pomocy Społecznej. 

 

W okresie świątecznym Straż Miejska zabezpieczała procesję drogi krzyżowej oraz 

uroczystości Niedzieli Palmowej w Kościele Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu  

w Praszce. 

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. W trakcie tych posiedzeń rozpatrzono pięć 

spraw indywidualnych, z których dwie zostały skierowane do zbadania przez biegłych w celu 

wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Trzy sprawy skierowano do Sadu 

Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Zgodnie z zaleceniami KCPU – powstało 01.01.2022 rok 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. Na kwietniowym posiedzeniu już odstąpiono 

od tych zaleczeń. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiły się telefonicznie  3 osoby  i  4 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. Podczas tych rozmów informowano, że w związku ze 

zniesieniem ograniczeń związanych z COVID 19 nie ma już potrzeby robienia testów chyba, 



że Przychodnia lub Zakład Lecznictwa Odwykowego wystawi skierowanie do 

przeprowadzenia takich badań.   

3/ Od dnia 17 marca 2022 roku w klasach II i III szkół podstawowych rozpoczęto 

realizację programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Program jest 

realizowany przez przygotowanych w 2021 roku do jego realizacji nauczycieli. Jest on 

realizowany w szkołach podstawowych Nr 2, 3 i 4 w Praszce oraz w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Strojcu. Program nie jest realizowany w szkole podstawowej w 

Przedmościu (zbyt duża ilość zajęć z innych programów) oraz w szkole SPSzK w Wierzbiu 

gdzie Dyrektor mimo posiadania przeszkolonego nauczyciela nie zgodził się na realizację 

programu. Programem objęto 225 uczniów, z którymi prowadzi zajęcia 9 nauczycieli. 

Program będzie realizowany do 27 maja 2022 roku.   

4/ W dniu 31 marca 2022 roku do Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem platformy 

statystyki CEZ zostało sporządzone obowiązkowe sprawozdanie statystyczne PARPA G1 z 

działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych za 2021 rok. Nasze sprawozdanie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane 

i oczekuje na dalsze sprawdzenie. Termin przekazywania tych sprawozdań upływa z dniem 

15 kwietnia 2022 roku. 

5/ Zostało podpisane Porozumienie Międzygminne z Przychodnią Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z Olesna.  To Porozumienie jest podpisane 

przez siedem gmin w tym 6 z powiatu oleskiego i 1 z powiatu Kłobuck (woj. Śląskie). 

Porozumienie dotyczy finansowania zadań własnych gminy w zakresie zwiększenia 

dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin nie 

finansowanych prze NFZ. Takie porozumienia jest podpisywane corocznie i wydatkowane w 

jego ramach środku są rozliczane do 31 grudnia 2022 roku. 

6/. Zostało sporządzone i przekazane do GUS sprawozdanie statystyczne dotyczące 

realizacji w 2021 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikających z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Sprawozdanie zostało przyjęte i potwierdzone 

stosownym pismem. 

7/ W szkołach podstawowych rozpoczęto realizację ogólnopolskiej kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” . W tym roku w kampanii będzie uczestniczyło 948 uczniów ze 

wszystkich szkół podstawowych za wyjątkiem Publicznej Szkoły Podstawowej SPSzK w 

Wierzbiu. Do szkół zostały już przekazane wszystkie materiały związane z kampanią w tym 

scenariusze zajęć oraz informacje o konkursach realizowanych podczas kampanii. Wszystkie 

te działania będą realizowane do 31 czerwca 2022 roku. Inauguracja kampanii na terenie 

naszej gminy odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce.  

 8/  Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” po dwu 

latach przerwy z okazji Światowego Dnia Trzeźwości  na terenie miasta i gminy 

zorganizowali akcję pod nazwą „Trzeźwo w przyszłość” oraz „Prowadzę jestem trzeźwy”. W 

tych działaniach wzięli udział przedstawiciele Policji. Kierowcy podczas tej akcji 

otrzymywali liczniki trzeźwości  oraz pamiątkowe breloczki. 
 

Sprawy różne: 

 

 


