
OR.I. 0057.1.2012        Praszka, dnia 2012-02-15 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  30 grudnia 2011r. do 15 lutego 2012 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

W dniu 10.02.2012 r. zostały sporządzone miesięczne sprawozdania za miesiąc styczeń: 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.01.2012 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.498.629 zł wykonanie wynosi  1.717.905,75 zł tj.  

5,0 % w stosunku do planu. 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.01.2012r.  

Na plan wydatków w kwocie 34.702.629 zł wykonanie wynosi 3.292.350,27 zł tj. 9,5 

% w stosunku do planu. 

 

W dniu 3 stycznia 2012r. zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym gminy w kwocie 

1.500.000 zł. Z kredytu będzie finansowany w trakcie roku przejściowy  deficyt budżetu. 

 

-  w zakresie oświaty: 

 

1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki nr Or.0151.1.2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. 

zatwierdzono plany dochodów i wydatków  placówek oświatowych. 

2. 30 stycznia wypłaciliśmy dodatek uzupełniający dla nauczycieli na kwotę  25.874,16 

zł plus koszty pracodawcy 4.529,48 zł łącznie 30.403,64 zł – nie osiągnęliśmy średniej 

wynagrodzeń na stopniach awansu zawodowego stażystów i mianowanych  

3. 31 stycznia wypłaciliśmy  „13” dla pracowników oświaty. 

4. Z uwagi na awarię pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbiu w dniu 3 

lutego dzieci z kl. I-III miały zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Ganie. 

5. 6 lutego odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, na której wstępnie 

omówiono wykonanie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 

   

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 

1. Trwają prace budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i chodnika 

w Praszce ul. Szosa Gańska i miejscowości Rozterk. Zakończono i zafakturowano sieć 

kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i 

przepompowni ścieków w Rozterku. 

2. Złożono drugi wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim dot. przebudowy ul. 

Ożarowskiej i Szkolnej w Kowalach na kwotę 1.458.395,32 zł. 

3. Ogłoszono przetarg na całoroczne utrzymanie czystości i porządku w mieście Praszka. 

Wpłynęły dwie oferty: Goskom Sp. z o.o. i Remondis Opole. Trwa ocena ofert. 



4. Wniosek dotyczący dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego” został zakwalifikowany do 

dofinansowania w ramach PROW. Koszt całej inwestycji ok. 920 tys. zł z czego 

dotacja Urzędu Marszałkowskiego 500 tys. zł. Termin podpisania umowy o 

dofinansowanie ustalono na 22 lutego 2012 r. 

5. Trwają prace remontowe w Urzędzie Miejskim w Praszce. Adoptowano część strychu 

na archiwum oraz trwają prace przy remoncie korytarza. 

6. Trwa przygotowywanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w 

ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko 

wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Praszce”. Szacunkowy 

koszt inwestycji ocenia się na 1.168,000,00 zł. 

7. Dokonano naprawy tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg w Rosochach oraz w  

Praszce ulic Pod Kowalami, Małachowskiego, Staszica, Kolorowa, Powstańców 

Śląskich.    

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

       

Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

1/ W omawianym okresie   strażnicy miejscy dwa raz udzielali asysty pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej w związku z wykonywanymi czynnościami w tym w związku z mrozami 

dokonano sprawdzenia lokali gdzie mieszkają podopieczni celem zabezpieczania ich przed 

zamarznięciem, trzy  raz pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w 

miejscu zamieszkania oraz osiem razy przy czynnościach związanych z obmiarem drzew 

przeznaczonych do wycięcia. Udzielono tez asysty pracownikom wymiaru podatków przy 

kontroli pomiaru powierzchnymi przeznaczonej pod działalność gospodarczą. Ponadto 

wykonano 27 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz osiem 

konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji 

do instytucji powiatowych. Wykonano też trzy wyjazdy do Opola w sprawach Urzędu Miasta 

oraz jeden do Wielunia. Cztery razy rozwożono też  korespondencję urzędową po terenie 

miasta i gminy w tym upomnienia. Udzielono też pomocy Muzeum w Praszce w związku z 

koniecznością dowiezienia eksponatów na wystawę. 

2/ W miesiącu grudzień do luty strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 11 służb w tym 

cztery w godzinach nocnych, dwie w godzinach popołudniowych, natomiast pozostałe w 

godzinach dopołudniowych podczas, których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i 

zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej oraz 

działania prewencyjne związane z wandalizmem oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie 

zachowania w miejscach publicznych w tym przestrzeganie przepisów o materiałach 

pirotechnicznych oraz w okresie przedświątecznym sprawdzano pochodzenie sprzedawanego 

towaru – dotyczy ryb. Podczas patroli zwracano też uwagę na miejsca gdzie gromadzą się 

osoby policyjnie podejrzane celem zapobiegania ich zamarznięciu w związku z dużymi 

mrozami. Do komisariatu Policji przekazano też sprawę zaniedbywanego psa z gminy 

Gorzów Śląski, gdyż załatwienie tej sprawy przekracza kompetencje straży miejskiej. 

3/ W omawianym okresie dokonano przeglądu niezabudowanych działek min przy ulicy 

Obrońców Pokoju gdzie stwierdzono dzikie wysypiska. Właścicieli działek zobowiązano do 

ich uporządkowania a w jednym przypadku nałożono mandat karny. Sprawdzono też okolice 

wysypiska w Kowalach w związku z pojawieniem się na terenie gminy dużej ilości obudów 



plastikowych od telewizorów. W tej sprawie przeprowadzono też rozmowy z właścicielami 

punktów skupu złomu, którzy stwierdzili, że w ostatnim okresie nie skupowali odpadów 

elektronicznych.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 55 razy w tym 36 razy 

w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodników oraz 

usunięcia śniegu i oblodzenia  i 19  raz w stosunku do instytucji w podobnej sprawie. Cztery 

raz interweniowano w sprawach nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu zwierząt w związku 

z dużymi mrozami i pozostawiania psów bez opieki. W jednym przypadku sprawa dotyczyła 

nieodpowiedniego zabezpieczenia psa w kojcu. Wydano odpowiednie zalecenia i 

postanowiono skontrolować ich wynik po 3 tygodniach.  

5/ Przyjęto 8 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie krzewów zarastających 

chodnik i utrudniających widoczność, gruzu pozostawionego na chodniku, zabrudzenia drogi 

w wyniku prowadzonych prac, tamowania wjazdu w związku z pozostawianiem pojazdów na 

ul. Senatorskiej, zajęcia działki przez firmę przebudowującą drogę bez zgody właściciela oraz 

zajęcia działki przez sąsiada poprzez przestawienie ogrodzenia. Interweniowano też w 

związku ze zgłoszeniem w związku z wypalaniem na terenie posesji odpadów 

poprodukcyjnych. Podczas służby interweniowano 2 razy z ZDKiA oraz PZD w związku z 

nieczytelnymi znakami lub usuniętymi podczas prowadzonych prac, które to powodują 

zamieszanie w ruchu drogowym oraz uszkodzonej bariery na moście w wyniku kolizji 

drogowej. W Spółdzielni Mieszkaniowej interweniowano w sprawie zwiększenia ilości 

miejsc postojowych przed blokami a w GOSKOM odnośnie odpowiedniego oznakowania 

miejsca prowadzonych prac na DK 45 i zabezpieczenia wycieku wody, które doprowadziło do 

oblodzenia tej drogi. W sytuacjach związanych z ratowaniem życia interweniowano dwa razy 

w jednym przypadku wzywano karetkę natomiast w drugim po udzieleniu pomocy 

zawiadomiono rodzinę, która zabrała chorego do domu.  

6/ Podczas czynności służbowych dwa razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy 

znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 20 razy wystawiając 

wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych. W związku 

ze znalezieniem dokumentów powiadomiono o tym znalezisku osobę, do której te dokumenty 

należały.  
 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 

1/ W omawianym okresie odbyły się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, których 

rozpatrzono cztery sprawy indywidualnych, z których jedna sprawa została skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

określenia ewentualnego sposobu leczenia. Jedna  sprawa została skierowana do Sadu celem 

wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku  poddania się leczeniu odwykowemu.  Dwie 

sprawy w związku z deklaracją dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego zostały 

zawieszone.  

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też dwa wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wniosek dotyczący wznowienia zezwolenia w 

związku z wygasaniem posiadanego oraz  jeden w związku z organizacją imprezy 

dyskotekowej. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 6 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym uzyskaniu 

dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny. Był też przypadek skargi na 

członka rodziny, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania w celu podjęcia leczenia 



odwykowego zdaniem skarżącego bezzasadny. Zainteresowanego pouczono o toku 

postępowania w takiej sprawie i jaka będzie procedura postępowania komisji. Była też skarga 

na osobę, która mimo postanowienia Sądu nie podejmuje leczenia. Zainteresowanego 

skontaktowano z kuratorem sadowym wyznaczonym dla danej osoby na okres leczenia. Jedna 

skarga dotyczyła postępowania Sadu, który do tej pory nie wyznaczył terminu rozprawy. 

Zainteresowanego poinformowano, że w tej sprawie Komisja skontaktuje się z Sądem ale nie 

potrafi określić czy to przyniesie jakiś skutek, gdyż Sąd w swoim postępowaniu jest 

niezawisły.    

3/ W dniu 30 listopada zakończono realizację programu powszechnej nauki pływania, w 

którym uczestniczyło 300 uczniów z naszych szkół. Kilka zajęć zostało przesuniętych na 

pierwsze dni grudnia w związku z koniecznością odrobienia nie przepracowanych godzin za 

dzień nauczyciela oraz 1 i 11 listopada. Rozliczenie z otrzymanej na ten cel dotacji zostało 

opracowane i w dniu 22 grudnia 2011 roku przesłane do Ministerstwo Sportu. Ponieważ nie 

było interwencji ze strony Ministerstwa co do sposobu dokonania rozliczenia obecnie 

czekamy na oficjalny dokument potwierdzający rozliczenie dotacji. 

4/ W dniu 5 stycznia 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w dniu 29 listopada 

2011 roku na prowadzenie Klubu Abstynenta i Świetlicy Terapeutycznej w Praszce. Komisja 

konkursowa powołana przez Burmistrza wybrała ofertę Stowarzyszenia „NEPSIS”. Umowa 

na prowadzenie tych zadań została podpisana w dniu 9 stycznia 2012 roku. 

5/ W dniu 17 stycznia 2012 roku został ogłoszony konkurs na zlecenie do realizacji zadań 

własnych gminy z zakresu wspierania działalności instytucji i stowarzyszeń służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Konkurs został ogłoszony w BIP oraz wywieszony 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2012 

roku. 

6/ W dniach 9 i 10 stycznia 2012 roku na basenie pływackim zostały rozegrane zawody na 

zakończenie realizacji programu powszechnej nauki pływania. Zawody rozegrano w dwu 

kategoriach szkół podstawowych oraz gimnazjum. Medale na ten cel zostały zakupione z 

funduszy profilaktyki. 

7/ W miesiącu styczniu na pierwszych dniach lutego zostały sporządzone wszystkie 

sprawozdania dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Opracowane 

sprawozdania zostały przekazane do GUS. 

8/ Zostało sporządzone sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

w 2012 roku w zakresie poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało przekazane 

Skarbnikowi Gminy. 

 

- Inne informacje: 

 

- Turniej samorządowy został przełożony z 10 marca na 17 marca 2012 r. 


