
OR.I. 0057.5.2013        Praszka, dnia 2013-06-19 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  31 maja 2013 r. do  19 czerwca 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

            Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany  do układu wykonawczego budżetu  

na 2012 rok  do uchwały nr 255/XXX/2013   Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013 r.  

 

            Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.05.2013r.: 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.05.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.634.340,92 zł wykonanie wynosi  13.108.916,55 zł tj. 

37,9 % w stosunku do planu. 

 

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

okres od początku roku do dnia 31.05.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.854.911,92 zł wykonanie wynosi 11.796.919,03 tj. 

32,9% w stosunku do planu. 

 

Trwa planowana  kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową. Termin zakończenia to 29 lipca 2013r. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. W dniu 14 i 17 czerwca wypłacono świadczenia socjalne z  ZFŚS pracownikom                 

i emerytom placówek oświatowych na łączną kwotę  417.008,56 zł. 

2. Realizowane są bieżące sprawy oświatowe.  

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

 

  -  trwają prace budowlane przy drodze Aleksandrów – Kowale i Aleksandrów, 

  -  trwają prace budowlane kanalizacyjne w Ganie, 

  -  oddano do użytku 2 lokale mieszkalne przy ul. Senatorskiej, 1 do dyspozycji Spółdzielni  

     Mieszkaniowej, 2 dla oczekującej z listy gminy, 

  -  oddano do użytku kompleks  boisk sportowych ORLIK. Zgłoszono wykonawcy listę wad  

     do usunięcia. W dniu dzisiejszym trwają prace przy odbiorze budynku szatni. 

  -  zakończono roboty budowlane w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

     w Ganie. W dniu dzisiejszym prowadzone są odbiory, 

  -  rozpoczęto prace przy budowie placu rekreacji w Strojcu, 

  -  trwają roboty cząstkowe remontów dróg gminnych. 

 



 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

Zgodnie z uchwałą Nr 228/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z prze- 

znaczeniem na poszerzenie drogi gminnej  Przedmość - Kozieł – Aleksandrów, zostały nabyte 

ośmioma aktami notarialnymi w dniach 7 i 12 czerwca 2013 r. , działki oznaczone na arkuszu 

mapy 1 obrębu Kozioł nr : 

 

     79/1 o pow. 0,0121 ha za cenę 1 830,00 zł 

     78/1 o pow. 0,0101 ha za cenę 1 525,00 zł 

     81/1 o pow. 0,0235 ha za cenę 3 550,00 zł 

     82/1 o pow. 0,0101 ha za cenę 1 525,00 zł 

     83/1 o pow. 0,0096 ha za cenę 1 520,00 zł 

     87/1 o pow. 0,0043 ha za cenę    680,00 zł 

     88/1 o pow. 0,0043 ha za cenę    680,00 zł 

     89/1 o pow. 0,0042 ha za cenę    670,00 zł 

     91/1 o pow. 0,0074 ha za cenę 1 170,00 zł 

     92/1 o pow. 0,0065 ha za cenę 1 030,00 zł 

     94/1 o pow. 0,0058 ha za cenę    920,00 zł 

 

Zgodnie z uchwałą  Nr 227/XXVI/2013  Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r., 

umową sprzedaży zawartą aktem notarialnym  Rep.A nr 3364/2013  z dnia 27 maja 2013 r. 

została nabyta działka oznaczona na arkuszu mapy 1 obrębu Rozterk nr 94/7 o pow. 0,0010 ha 

z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków , za cenę 700,00 zł 

   

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

   Bieżąca działalność. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  

 

   Bieżąca działalność. 

 

 

Inne informacje: 

 
 


