
    Praszka, dnia 2022-01-20 

Burmistrz Praszki 

Pl. Grunwaldzki 13        

46-320 Praszka 

OR.I.0057.1.2022  

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza Praszki 

od dnia 16.12.2021 r. do dnia 20.01.2022 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 30.11.2021 r.  

Na plan dochodów w kwocie 68.348.113,63 zł wykonanie wynosi 59.616.836,57 tj. 

87,23% w stosunku do planu 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.11.2021 r.  

Na plan wydatków w kwocie 72.146.779,70 zł wykonanie wynosi 56.439.938,02 zł tj. 

78,23 % w stosunku do planu. 

 

Zarządzeniem  Burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  

dotacji celowej na zadanie zlecone z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie: 

- świadczeń wychowawczych „500+” – 3.300 zł.  

 

Referat Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska 

 

1. Zostały przydzielone lokale komunalne na ul. Senatorskiej 24.  

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

Emisyjności Budynków.  

3. Udzielanie informacji i wydawanie wniosków w ramach wypłaty dodatku 

osłonowego. 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie 

zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce 

zjadliwej grypy ptaków  uznaje się teren obejmujący w powiecie oleskim, w gminie Praszka, 

miejscowości: Przedmość, Kik.  Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują 

wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym. 



 § 4.1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:  

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych 

zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;  

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;  

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do 

transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz 

innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków;  

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do 

gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce 

zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do 

i z gospodarstw utrzymujących drób;  

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2 zakazuje się:  

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub 

innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii;  

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii;  

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub 

inne ptaki;  

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, 

drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez 

zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez 

zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.  

  

W sprawach oświatowych 

 

1. Wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021”.  

We wszystkich stopniach awansu uzyskaliśmy średnie wynagrodzeń i nie ma potrzeby 

wypłacania wyrównań wynagrodzeń. Sprawozdanie zostało przekazane Burmistrzowi, 

Przewodniczącemu Rady, związkom zawodowym i placówkom oświatowym. 

W załączeniu „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli”. 

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

Przyszłości”. Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce, Szkoła Podstawowa w Strojcu, 



Szkoła Podstawowa w Kowalach, Szkoła Podstawowa w Przedmościu oraz Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce wykorzystały w 2021 

roku 100 % dofinansowania, natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Praszce wydają niewykorzystane w pełni środki w 2022 roku.  Łącznie 

wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej 

infrastruktury wynosi 370.600,00 zł. 

3. 1.stycznia wypłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli wg przepisów Polskiego 

Ładu. Bez wprowadzenia modyfikacji w programie płacowym nie możliwości 

dokonania zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.stycznia 2022 

roku. W momencie rozwiązania problemów technicznych i prawnych związanych  

z ww Rozporządzeniem, zostaną podjęte odpowiednie kroki. 

4. Podpisano umowy na przekazanie dotacji ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Częstochowie dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Wierzbiu im. Św. 

Jadwigi Królowej, dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 

 w Praszce oraz dla Niepublicznego Żłobka „Klasa dla bobasa”. 

5. W styczniu  przeprowadzane są konkursy przedmiotowe, są to eliminacje miejsko-

gminne.   

6. Prowadzone są  bieżące sprawy oświatowe. 

 

 

Informacje z działalności straży miejskiej 

 

             W omawianym okresie w trakcie pełnienia służby wspólnie z funkcjonariuszami 

policji kontrolowano placówki handlowe pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących 

epidemii COViD-19. Zwracano uwagę na zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu.   

             Zabezpieczono dwa miejsca kolizji drogowych do momentu przybycia policji  

oraz dwa miejsca awarii do momentu przybycia odpowiednich służb. 

 

Sprawy różne: 


