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OR.I. 0057.6.2013        Praszka, dnia 2013-08-26 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  21 czerwca 2013 r. do 26 sierpnia 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.07.2013r.: 

 

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

początku roku do dnia 31.07.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.745.703,22 zł wykonanie wynosi  18.097.767,09 zł tj. 52,1 

% w stosunku do planu. 

 

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

początku roku do dnia 31.07.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.966.274,22 zł wykonanie wynosi 17.003.917,90 tj. 47,3% 

w stosunku do planu. 

 

W dniu 29 lipca została zakończona  kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. Zarządzeniem Burmistrza Praszki z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz z dnia 11 lipca 2013 r.  

powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego.  

2.   W wyniku egzaminów odbytych 12 i 16 lipca siedmioro nauczycieli zdało egzamin na 

       nauczyciela mianowanego.   

3.    Do dnia 4 września do dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę  

      można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników tzw. WYPRAWKA  

      SZKOLNA 

4.   Od dnia 1 września do dnia 15 września do pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Praszce można  

      składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Praszka. 

5.   26 sierpnia odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych z Burmistrzem, na której  

      dyrektorzy poinformowali o gotowości szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

6.  Złożono wniosek o dotację do Funduszu Norweskiego. 

 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

 

1. Trwają prace- roboty budowlane- przy kanalizacji w Ganie. Umowny termin zakończenia 

robót – grudzień b.r. 
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2. Zakończono roboty budowlane zadania „ Modernizacja drogi Kowale ul. Ożarowska-

Aleksandrów- Kozieł- Przedmość”. Obecnie przeprowadzany jest odbiór robót i ostateczne 

prace wykończeniowe / pobocza, przepusty/. Umowny termin zakończenia robót to 30 

sierpień br. 

3. Wykonano generalny remont lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 24a, wykonując z 

jednego lokalu dwa o pow. 30 m
2 

 każdy i przeznaczono do zasiedlenia 1 do Spółdzielni 

Mieszkaniowej na eksmisję, 1 dla oczekującego z listy gminy. 

4. Wykonano generalny remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy Pl. 

Grunwaldzkim nr 3. 

5. Wykonano roboty wskazane w protokole odbioru kompleksu boisk sportowych ORLIK . 

nawierzchnia boiska do siatkówki, koszykówki, uzupełnienie granulatu i czesanie trawy/. 

6. Rozpoczęto roboty budowlane ziemne przy budowie placu sportowo-rekreacyjnego w 

Strojcu. Wykonawca robót wniósł pismo o przedłużenie terminu wykonania robót oraz o 

ewentualną zmianę zakresu robót. Ze względu na wagę sprawy proszę o rozpatrzenie tej 

kwestii i zajęcie stanowiska przez Radę/ w sprawach różnych/. 

7. Wykonano nawierzchnię drogi  Gana-Kuźniczka z destruktu. 

8. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Aleksandrów-Kowale/do posesji Pana 

Koniecznego/. 

9.Wykonano deptak-chodnik dla pieszych łączący ul. Skłodowskiej z ul. Ks. Kard. 

Wyszyńskiego. 

10. Przygotowano przetarg na remont ul. Mickiewicza. Oferty składane są do dzisiaj do godz. 

10
00

. 

11. Zlecono wykonanie prac projektowych – remont ul. Powstańców Śl. i ul. Kilińskiego.  

12. Złożono wniosek na końcowe rozliczenie kanalizacji Szyszków-Wygiełdów uzyskując 

dodatkowe dofinansowanie w kwocie 264.000,00 zł. 

13. Rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do realizacji projektu z LGD – małe projekty- 

modernizacja świetlicy i budynku OSP w Skotnicy. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

    W wyniku dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 

czerwca 2013 r. na sprzedaż 2 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  jedno- 

rodzinną , położonych w Praszce przy ul. Nałkowskiej , ustalono nabywcę działki oznaczonej 

na arkuszu mapy 22 nr 341 o pow. 0,0721 ha. Cena wywoławcza wynosiła 35 000,00 zł. Cena 

osiągnięta 35 440,00 zł . Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu został doliczony podatek 

VAT w wysokości 23 % . Umowa  sprzedaży  powyższej  działki  została  zawarta  aktem 

notarialnym Rep. A nr 4656/2013 w dniu 12 lipca 2013 r.   

Przetarg na drugą działkę oznaczoną na arkuszu mapy 22 nr 351 o pow. 0,1010 ha był bez- 

skuteczny. Cena wywoławcza wynosiła 49 000,00 zł. 

 

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  

działki oznaczone na arkuszu mapy 1 obrębu Kozioł nr : 

- 84/1 o pow. 0,0095 ha za cenę 1 500,00 zł - aktem notarialnym Rep.A nr 4400/2013 z dnia 5 

lipca 2013 r. , 

- 77/1 o pow. 0,0231 ha za cenę 3 490,00 zł – aktem notarialnym Rep.A nr 4855/2013 z dnia 

19 lipca 2013 r. 
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Zgodnie z uchwałą Nr 229/XXV/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 pod drogę , zostały nabyte działki oznaczone na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie 

nr :  166/25 o pow. 0,0669 ha  ,  166/27 o pow. 0,0491 ha  ,  754 o pow. 0,2150 ha  za  cenę  

47 200,00 zł – aktem notarialnym Rep. A nr 4665/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.    

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

za okres od dnia  28 maja 2013 do dnia 26 sierpnia  2013 roku. 

 

1/ W omawianym okresie  strażnicy miejscy dwa razy udzielali asysty pracownikom OPS w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych,  dwa raz pracownikowi 

ewidencji ludności w związku z wizją lokalną oraz dziewięć razy pracownikowi ochrony 

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 

Ponadto wykonano 29 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz 

jedenaście  konwojów poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie 

korespondencji do instytucji powiatowych. Wykonali jeden wyjazd służbowy w sprawach 

Urzędu Miasta do Opola. Przez cztery dni w miesiącu czerwcu rozwożono po terenie gminy 

upomnienia dotyczące podatku rolnego. Dwa razy dostarczano na terenie gminy materiały dla 

radnych. 

2/ W miesiącach maj do sierpnia strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 15 służb 

wszystkie służby były w godzinach dopołudniowych i popołudniowych 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 

związku ze stwierdzeniem spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym 

nałożono trzy mandat karny. Podczas patroli zwracano też uwagę na miejsca gdzie gromadzą 

się osoby policyjnie podejrzane. W związku ze wzmożonym  ruchem pielgrzymkowym 

podczas patroli zwracano uwagę na bezpieczeństwo pątników. W związku z trwającymi 

wakacjami zwracano uwagę na dzieci przebywające w miejscach publicznych oraz odbyto 

dwa spotkania z uczestnikami zajęć półkolonijnych. Patrolowano też okolice rzek i dzikiego 

kąpieliska w Kowalach. W okresie wzmożonych opadów deszczu zwracano uwagę na stan 

wód w rzekach na terenie gminy. Wspólnie zabezpieczano uroczystości Bożego Ciała, 

uroczystości Fatimskie oraz zabezpieczano przejście uczestników Biesiady Świętojańskiej z 

pod Muzeum na plac przy Wyderce patrolowano też okolice tego miejsca. Wspólnie 

zabezpieczano jedną kolizję drogową na ulicy Kaliskiej. Zabezpieczano też uroczystości 

dożynkowe we wsi Prosna.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 35 razy w tym 17 razy 

w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do oczyszczenia chodnika i terenu 

przyległego z zanieczyszczeń oraz skoszenia traw, zaprzestania wypalania w piecu odpadów 

oraz przycięcia gałęzi z drzew, które wychodzą na ulice. W podobnych sprawach 

interweniowano 18 razy w stosunku do instytucji w podobnych sprawach, w tym raz w 

stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o uporządkowanie terenów, jeden raz w 

stosunku do GOSKOM też w sprawie uporządkowania terenu, dwa raz w stosunku do 

Zarządu Dróg Powiatowych  z wnioskiem o poprawienie znaków, podcięcia gałęzi 

zwisających nad drogą i wykoszenia poboczy, interweniowano też w stosunku do TP SA w 

sprawie uszkodzonej studzienki telekomunikacyjnej i oberwanego kabla telefonicznego w 

miejscowości Skotnica. Interweniowano też w sprawie rozbieranego budynku, który podczas 

rozbiórki nie był należycie zabezpieczony i powydawał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 
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4/ W omawianym okresie przyjęto 23 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

pogryzienia przez psa biegającego bez opieki, wałęsających się psów po miejscowości 

Szyszków, parkowania pojazdów na chodnikach, pozostawianiu na chodniku stojaka od 

parasola, który stanowi zagrożenie dla przechodniów, zarośniętych i zaniedbanych posesji 

przy ulicy Kilińskiego,  zarośniętego chodnika w Kowalach,  uszkodzonej sygnalizacji 

świetlnej na ulicy Warszawskiej, porozrzucanych śmieciach na terenach osiedlowych ze 

względu na przepełnione pojemniki, skargi dotyczyły też podmywania drogi w Lachowskim i 

Skotnicy w związku z dużymi opadami deszczu, zalewania posesji w Strojcu, połamanych 

gałęzi zalęgających na drodze. Została też złożona skarga na sąsiada, który przyorał drogę 

dojazdową do pól. W związku ze skargami w miesiącu czerwcu przeprowadzono kontrolę 

placówek handlowych przy ulicy Senatorskiej pod katem wyposażenia w pojemniki do 

gromadzenia odpadów. Zgłaszano też skarbi w sprawach wywozu odpadów z domów 

prywatnych do pojemników będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej oraz w 

sprawie usuwania odpadów przez właścicieli punktów usługowych do koszy publicznych. 

Został zgłoszony też przypadek wystających w parku korzeni po wyciętym drzewie. Były też 

cztery skargi bezzasadne spowodowane przez samowole mieszkańców, którzy sami 

doprowadzili do zaistniałego stanu rzeczy. 

5/ Podczas czynności służbowych jedenaście razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem 

jazdy znaki na ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 30 razy w 

stosunku do kierowców nie posiadających kart postojowych. Interweniowano też w związku z 

paleniem tytoniu na placu zabaw i przystankach PKS przez uczniów którzy nie byli w szkole. 

O tym fakcie powiadomiono ZSP. W związku ze zgłoszeniem przeprowadzono kontrolę na 

targowisku miejskim pod katem  przestrzegania ustawy Prawo o miarach – czynności te 

wykonywano wspólnie z pracownikami Urzędu Skarbowego.  W związku z zauważeniem 

uszkodzonego samochodu ustalono jego właściciela  i polecono uprzątnąć samochód. Do 

sklepów dostarczono komunikat Fundacji ITAKA z portretem zaginionej dziewczyny.  Do 

Goskom zgłoszono fakt wycieku wody z zaworów na ulicy Senatorskiej w dwu miejscach. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 4 raz w  stosunku do 

osoby nietrzeźwej dwa raz i dwa razy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o 

zachowaniu w miejscu publicznym. Interweniowano też w związku z awaria sygnalizacji 

świetlnej na remontowanym odcinku DK 42. 

7/ W miesiącu czerwcu w związku ze zbliżającymi się wakacjami odbyto trzy spotkania z 

dziećmi w tym jedno w PP Nr 1 w Praszce oraz w ZSP w Strojcu i PSP Nr 2 w Praszce. W 

trakcie wakacji odbyto spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach zorganizowanych 

przez Klub Osiedlowy i Świetlicę w Strojcu. 

8/ W miesiącu lipcu Komendant Straży uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 

Starostwa Powiatowego w Oleśnie.   

9/ W omawianym okresie w związku z obowiązująca ustawą o strażach gminnych dwa razy 

udzielano pomocy prawnej innym strażom miejskim w związku z wykonywanymi 

czynnościami służbowymi. 
 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  za okres od 28 maja   2013 roku do 26 sierpnia 2013 roku. 

 

1/ W omawianym okresie odbyto się trzy  planowane posiedzenia komisji  podczas, których  

rozpatrzono trzynaście spraw indywidualnych, z których cztery sprawa została skierowana do 

Sadu Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia 

postępowania odnośnie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Cztery sprawy 

zostały skierowane do zbadania przez biegłych celem wydania opinii i określenia 

ewentualnego sposobu leczenia. W dwu przypadkach osoby uzależnione postanowiły 
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dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu. W jednym przypadku osoba składająca 

wniosek na posiedzeniu komisji wycofała się i komisja oddaliła wniosek. W dwu 

przypadkach w związku z opinią biegłych o braku przeciwwskazań do skierowania na 

leczenie odwykowe komisja oddaliła te wnioski. 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też czternaście  wniosków o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem 

ważności posiadanego zezwolenia (4 wnioski), oraz w związku z organizacją zabaw i imprez 

plenerowych (9 wniosków). Komisja zaopiniowała też jeden wniosek dla nowego podmiotu 

gospodarczego, który wystąpił o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W omawianym okresie odbyły się też dwa nie planowane posiedzenie komisji podczas, 

którego zaopiniowano cztery wnioski o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych: wszystkie wnioski dotyczyły organizacji imprezy plenerowych. 

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 15 osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym 

uzyskaniu dostępu do leczenia oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego 

problem alkoholowy.  Po takich spotkaniach i rozmowach cztery osoby pobrały wnioski o 

skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wszystkie z tych  wniosków 

był już rozpatrywane na posiedzeniach komisji.. Jeśli wniosek był już skierowany do Sądu tu 

informowano aby dalej w tej sprawie  kontaktować się wyznaczonym Kuratorem. Do komisji 

zgłosiły się też trzy osoby z poza naszego terenu – wszystkich zainteresowanych 

kontraktowano z Komisjami w ich terenie zamieszkania. Komisja i Pełnomocnik udzielali też 

porad co można zrobić samemu w przypadku występowania problemu alkoholowego jeśli 

zainteresowana osoba deklaruje podjecie leczenia. Często też pomagano w uzyskaniu 

szybszego dostępu do terapii. 

3/ Do końca miesiąca czerwca trwała pierwsza część kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . 

Do tegorocznej kampanii przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum i 

Świetlica terapeutyczna w Praszce. Łącznie 788 uczestników. W szkołach odbywały się 

różnego rodzaju konkursy i pogadanki oraz były organizowane festyny i zawody sportowe. W 

celu uatrakcyjnienia tegorocznej kampanii Gminna Komisja ds. RPA wspólnie z MGOKiS, 

Muzeum oraz Biblioteką ogłosili konkurs fotograficzny pod nazwą „Moje drzewo 

genealogiczne”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz 

szkół Ponadgimnazjalnych. W związku z urlopem Pełnomocnika ds. PiRPA tegoroczne prace 

konkursowe związane z kampanią były przesyłane do organizatora Kampanii bezpośrednio 

przez szkoły podobnie jak informacje z jej przebiegu. Na tegoroczne zagrody związane z 

kampania z funduszu profilaktyki wydatkowano kwotę 6000,00 zł.  

4/ W związku z wakacjami z funduszu profilaktyki w tym roku wydatkowano na 

dofinansowania do organizowanego wypoczynku kwotę 4200,00 zł. z Tego dla ZHP z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu kwotę 3000,00 zł., dla Świetlicy w Strojcu z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu kwotę 700,00 zł. oraz dla Klubu 

Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup 

biletów wstępu do kina. 

5/ W pierwszych dniach wakacji członkowie Stowarzyszenia „NEPSIS” przeprowadzili 

malowanie zaplecza socjalnego klubu i świetlicy. Koszty związane z zakupem farb pokryto z 

funduszy profilaktyki. 

7/ Od 8 lipca kontynuowano zajęcia z powszechnej nauki pływania, które podczas wakacji 

koordynowała Świetlica Terapeutyczna. Zajęcia trwały do 16 sierpnia ze względu na przerwę 

techniczną na basenie pływackim. 

8/ W dniach 24 – 25 sierpnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza Szansa” oraz laureaci 

konkursu poezji nie tylko abstynenckiej uczestniczyli w zlocie abstynenckiej twórczości 

artystycznej „Zamczysko 2013” w Olsztynie koło Częstochowy.  
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Inne informacje: 

 

 W okresie wakacji odbywało się szereg imprez o charakterze rekreacyjno-Sportowym, dla których 

organizatorami byli liderzy społeczności lokalnych oraz MGOKiS  m.in. letnia spartakiada wsi, 

turnieje i festyny w sołectwach, lokalne dożynki w Lachowskim. 

W dniu 25 sierpnia odbyły się w Prośnie dożynki gminne. Serdecznie dziękuję za organizację, 

doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie tej  uroczystości. Państwu Radnym i sołtysom 

dziękuję za tak liczne uczestnictwo. 


