
       Praszka, dnia 2016-06-15         

OR.I. 0057.4.2016  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 13 maja 2016 r. do  16 czerwca 2016r. 

 

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  dotacji 

celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 

pomocy społecznej o kwotę 79.065 zł. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania kwartalne: 

 

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

początku roku do dnia 31.05.2016 r.  

Na plan dochodów w kwocie 40.733.226,35 zł wykonanie wynosi 17.228.374,09 zł  

tj. 42,3 % w stosunku do planu. 

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

początku roku do dnia 31.05.2016 r.  

Na plan wydatków w kwocie 42.376.020,35 zł wykonanie wynosi 15.042.636,30zł  

tj. 35,5 % w stosunku do planu. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich w 

Praszce na kwotę 59.310,99 zł. 

2. Rozstrzygnięto przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych. Wybrano ofertę firmy 

Larix za kwotę 129.652,82 zł. 

3. Ogłoszono przetarg na remont nawierzchni dróg w gminie Praszka. Otwarcie ofert 

nastąpi 17.06.2016 r. 

4. Wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowych dróg w Przedmościu, Kowalach i 

Aleksandrowie. 

5. Wykoszono pobocza dróg i placów gminnych oraz ścieżki rowerowej Praszka – 

Kowale – Aleksandrów. 

6. Otwarto oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy i rozbudowy pływalni krytej w Praszce. Wpłynęły trzy oferty. 

7. Ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu przebudowy i rozbudowy budynku 

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

I etap inwestycji polegać będzie na dobudowie klatki schodowej i wymianie części 

stropów. 

8. Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysową dobudowy klatki schodowej w 

Przedszkolu w Kowalach oraz budowy windy dla osób niepełnosprawnych w 

Przedszkolu Nr 1  w Praszce i w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce. 



9. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg ul. Chabrów, 

Tulipanów, Maków, Bratków i Astrów w Praszce oraz sięgaczy ul. Mickiewicza. 

10. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia drogowego 

w ul. Listopadowej w Praszce oraz w ul. Ogrodowej w Strojcu. 

 

- w zakresie oświaty: 

 

1. 9 czerwca 2016 r. odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów Publicznego 

Gimnazjum w Praszce i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. 

Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Praszce została pani Danuta Czemielewska-

Cholak, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu pani Halina 

Kowalczyk. 

2. Złożony został wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pani 

dyrektor Jolanty Pawlak. 

3. W porozumienie z Kuratorium Oświaty w Opolu organizowany jest wypoczynek dla 

dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego w miesiącach wakacyjnych. 

4. 13 czerwca 2016 r. złożono do Opolskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie organu 

prowadzącego z realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”. 

5. 14 czerwca 2016 odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ze 

skargi państwa Katarzyny i Artura Kołacha dotyczącej cofnięcia Stypendium 

Burmistrza Praszki. Skarga została odrzucona. 
 

-  w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

  Zgodnie z uchwałą Nr 85/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej , aktem notarialnym Rep. A nr 3462/2016 zawartym w dniu 16 maja 

2016 r. została sprzedana działka oznaczona na arkuszu  mapy 3 obrębu Praszka  nr 374/6 o 

pow. 0,0316 ha, na której znajduje się parking z kostki brukowej o pow. 52,08 m
2
 i droga 

asfaltowa o pow. 111,72 m
2
 za cenę 31 700,00 zł plus 23% VAT, co razem stanowi kwotę 

38 991,00 zł. 

       Zorganizowany w dniu 20 maja 2016 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Przedmościu przy ul. Wrzosowej, oznaczonej 

na arkuszu mapy 4 nr 979 o pow. 0,0600 ha był bezskuteczny ponieważ do przetargu nikt nie 

przystąpił. Cena wywoławcza wynosiła 16.000,00 zł plus 23 % VAT. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

  Bieżąca działalność 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

  Bieżąca działalność. 

 

Inne informacje: 

-  w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce: 

1. Realizacja projektu 500+ przez OPS Praszka: w miesiącu kwietniu do OPS wpłynęło  599 

wniosków z czego do 13 czerwca rozpatrzono 595 spraw. Trzy sprawy przesłano do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem ustalenia czy nie zachodzi koordynacja, a 



jedna sprawa ciągle jest rozpatrywana ponieważ strona dopiero dziś uzupełniła wymaganą 

dokumentację. Ponadto w miesiącu maju wpłynęło 136 wniosków, z czego do dziś wydano 8 

decyzji, a w czerwcu wpłynęły 52 wnioski. 

2.   OPS w Praszce w kwietniu br. złożył wniosek do konkursu ogłoszonego przez MRiPS pn.  

„ Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na łączną kwotę 37.000,00 zł / 

30.000,00 zł z MRiPS, a 7.000,00 zł środki własne OPS/. Niestety nie wygraliśmy w/w 

konkursu. W/w projekt zakładał działania dla 9osób i rodzin nasze gminy dotkniętych chorobą 

psychiczną. 

3.  OPS w Praszce  11 czerwca wysłał dokumenty aplikacyjne do kolejnego konkursu ogłoszonego 

przez MRiPS pn. „ Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Projekt skierowany jest do 

wewnątrz organizacji ośrodka. Przewidziane są działania zmiany organizacji pracy pracowników, 

zakup stosownego wyposażenia, remonty , wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników. 

Projekt opiewa na kwotę 1.200.000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny. W regulaminie w/w 

konkursu przewidziane jest, że nasze województwo do podziału będzie miało 1.800.000,00 zł na trzy 

wyłonione w konkursie jednostki. Jeśli projekt wygra to przez dwa lata w ramach projektu należy 

zatrudniać pracowników, na których pozyskano pieniądze, a następnie przez następne dwa lata 

ośrodek będzie musiał zapewnić ich zatrudnienie. Preferowane w konkursie będą te ośrodki, które już 

rozpoczęły zmiany. 


