
OR.I. 0057.2.2013        Praszka, dnia 2013-03-13 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  20 lutego 2013 r. do  12 marca 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
     

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 19 lutego dokonano zmiany w planie finansowym budżetu 

na 2013 rok  zgodnie z uchwałą Nr 216/XXVI/2013 z dnia 19 lutego  2013r. 

 

W dniu 22.02.2013 r. zostały sporządzone roczne sprawozdania za 2012r.: 

 

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

od początku roku do dnia 31.12.2012 r.  

Na plan dochodów w kwocie 36.766.345,37 zł wykonanie wynosi 36.707.905,17  zł tj. 

99,8 % w stosunku do planu 

 

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

od początku roku do dnia 31.12.2012r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.335.239,37 zł wykonanie wynosi 34.187.644,48 zł tj. 

96,8% w stosunku do planu 

 

Rb-NDS – roczne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 

31.12.2012r. 

Plan dochodów 36.766.345,37 zł, wykonanie 36.707.905,17  zł 

Plan wydatków 35.335.239,37 zł, wykonanie 34.187.644,48 zł 

Plan przychodów 4.596.698 zł, wykonanie 4.596.243,54 zł 

Plan rozchodów 5.993.000 zł, wykonanie 5.378.623,76 zł. 

 

 Rb-Z – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań na 31.12.2012r. 

 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wynoszą 

 5.792.608,45 zł w tym z tytułu finansowania środków  pochodzących z budżetu Unii 

 Europejskiej 394.109,03 zł. 

 Zobowiązania z tytułu poręczonych pożyczek dla Oczyszczalni Ścieków 772.614 zł. 

 

 Rb-N – roczne sprawozdanie o stanie należności na 31.12.2012r. 

 Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 1.772.061,20 zł  w tym od dłużników 

 alimentacyjnych  916.014,15 zł. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. Ruszył  projekt „Dobry start w przyszłość” w ramach programu POKL w szkołach 

podstawowych. Z dniem 8 marca odstąpiliśmy od umowy realizacji 10 zajęć 

pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce z firmą Solid 

Consulting. 11 marca ogłoszono nowy przetarg na realizację zajęć w w/w szkole. 



2. Gminie Praszka przyznano dotację w wysokości 30.000,00 zł ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki   na realizację zadania „Promowanie i wspieranie 

rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” zad. nr 2 zajęcia sportowe dla uczniów 

ukierunkowane na „upowszechnianie pływania”. Program ruszył 4 marca 2013 r. 

3.  Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce opracowuje 

wniosek w ramach poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. Wkład stanowi 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych 

projektu tj. 7.500,00 zł. Termin składania wniosku mija z dniem 15 marca 2013 r. o 

godz. 12.00. 

  

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

 

1. Rozpoczęto na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana. Trwają prace 

przygotowawcze. 

2. Rozstrzygnięto i podpisano umowę na II etap przebudowy szkoły w Ganie na 

Środowiskowy Dom Samopomocy. Roboty realizuje firma BOLEK Usługi Malarsko 

– Budowlane Hubert Chuć za kwotę: 257.961,48 zł brutto. 

3. Trwają prace przy budowie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Praszce. 

Trwają prace przy montażu solarów.  

4. Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych Przedmość – Aleksandrów. Obecnie  

budowany jest chodnik w miejscowości Aleksandrów. 

 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 
     

    W wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniu 28 

lutego 2013 r. na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu 

Praszka nr 13/1 o pow.0,3517 ha ustalony został nabywca działki, który zaoferował cenę 

9 920,00 zł, cena wywoławcza 9 820,00 zł. 

 

    W wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniu 28 

lutego 2013 r. na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu 

Zawisna nr 63/2 o pow.0,5973 ha ustalony został nabywca działki, który zaoferował cenę 

10 610,00 zł, cena wywoławcza 10.500,00 zł. 

 

    Zgodnie z uchwałą Nr226/XXVI/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. – umową darowizny 

zawartą aktem notarialnym Rep. A nr 1332/2013 w dniu 5 marca 2013 r. została nabyta 

działka oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu Rosochy nr 100/3 o pow.0,2875 ha z 

przeznaczeniem pod boisko sportowe. Wartość działki 6.000,00zł. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

Bieżąca działalność. 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 



Bieżąca działalność. 

 

- Inne informacje: 

 

  Ogłoszono w dniu 8 marca 2013 roku nabór na stanowisko dyrektora Środowiskowego  

Domu Samopomocy w Ganie. Oferty można składać do 29 marca 2013 r. do godz. 12
00 

. 

Powołano Komisję konkursową w skład której wchodzi również przedstawiciel Rady 

Miejskiej w Praszce – Pan Zbigniew Pieniek. 

 


