
OR.I. 0057.9.2011        Praszka, dnia 2011-12-19 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  17 listopada  2011 r. do 19 grudnia  2011 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany  do układu wykonawczego budżetu  

na 2011 rok  do uchwały nr 103/XII/2011   Rady Miejskiej z dnia 17.11.2011 r.  

 

 Zarządzeniem burmistrza dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w związku 

ze zmianami dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej o kwotę 

71.809zł. 

 

Zarządzeniem burmistrza dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 29.500 zł. 

Kwota ta w całości została przeznaczona na wynagrodzenia w dziale oświata i 

wychowanie. 

 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 30.11.2011r.: 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.11.2011 r.  

Na plan dochodów w kwocie 35.363.747,86 zł wykonanie wynosi  26.509.068,88 zł tj. 

75,0 % w stosunku do planu. 

 

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

okres od początku roku do dnia 30.11.2011 r.  

Na plan wydatków w kwocie 38.582.854,86 zł wykonanie wynosi 29.901.495,74 tj. 

77,5 % w stosunku do planu. 

 

-  w zakresie oświaty: 

 

1. W dniu 23 listopada wydano decyzję zezwalająca Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Częstochowie na założenie publicznej szkoły podstawowej z oddziałem 

przedszkolnym pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich z siedzibą w Wierzbiu 44 z datą rozpoczęcia działalności 1 września 

2012 roku.  

2. W dniu 1 grudnia 2011 roku odbył się w hali sportowej w Praszce III Mikołajkowy 

Turniej Przedszkolaka. W turnieju uczestniczyły wszystkie nasze przedszkola oraz po raz 

pierwszy przedszkolaki z Przedszkola Specjalnego.  

3. W dniu 6 grudnia 2011 roku w miejscowości Skotnica zorganizowano Mikołaja dla dzieci 

z Zespołu Placówek Specjalnych z udziałem Morsów z Praszki oraz Kluczborka.  

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu – Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymał 

nagrodę w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakłady Azotowe w Puławach 

za zajęcie I miejsca kategoria klas I-III. Nagroda w wysokości 5000 zł przeznaczona 

została szkole, a najlepsi uczniowie  za zajęcie I, II miejsca oraz za wyróżnienie otrzymali 



upominki oraz uczestniczyli w uroczystości rozdania zagród. Nagrody rozdane zostały w 

dniu 8-9 grudnia 2011 roku w Puławach. Transport dla 5 uczniów i 2 opiekunów 

zorganizowała firm FLORA.  

5. W ostatnim okresie w szkołach i przedszkolach odbywają się spotkania z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia – tzw. jasełka. Są to uroczystości cieszące się dużym 

zainteresowaniem. W ostatnią sobotę były to jasełka organizowane przez PSP Kowale, a 

w niedzielę przez PSP Przedmość. W ubiegłym tygodniu uroczystości te odbyły się  w 

Strojcu.  

 

- 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 w 

Rozterku. 

2. Zakończono prace przy przebudowie ul. Ożarowskiej i Szkolnej w Kowalach. Roboty 

zostały rozliczone i odebrane. W chwili obecnej trwa weryfikacja pierwszego wniosku 

o płatność w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę: 343.066,04 zł. 

3. Rozliczono trzeci wniosek o płatność dot. budowy kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. Wysokość przekazanej 

dotacji dla gminy Praszka to 365.288,39 zł.  

4. Trwa podpisywanie umów na dzierżawę stanowisk handlowych na placu targowym w 

Praszce. 

 

 

-   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 jedno to dowozy 

podopiecznych na wigilię dla samotnych w dniu 19 grudnia. Jeden raz pracownikowi ochrony 

środowiska w związku z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Dwa razy 

pracownikowi ewidencji ludności w związku z wizją lokalną w miejscu zamieszkania. 

Ponadto wykonano 14 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz cztery 

konwoje poczty kurierskiej do Olesna – dowody osobiste oraz dostarczenie korespondencji do 

instytucji powiatowych. Wykonano jeden konwój służbowy do Opola i dwa do Wielunia w 

sprawach Urzędu Miasta. 

2/ W miesiącu listopadzie i grudniu (dotyczy omawianego okresu) strażnicy miejscy wspólnie 

z policją odbyli 6 służb w tym jedną 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. Podczas patroli na targowisku miejskim zwracano też 

uwagę na przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym – szczególnie dotyczyło to okresu 

przedświątecznego. Podczas patroli zwracano też uwagę na legalność pochodzenia 

sprzedawanego towaru (choinki świerkowe) oraz sprzedaży ryb, sprawdzano pochodzenia 



oraz świadectwo dopuszczenia do sprzedaży. Wspólnie zabezpieczano też przygotowania do 

uruchomienia kiermaszu bożonarodzeniowego. Do komisariatu Policji została też przekazana 

sprawa osób pochodzenia romskiego, którzy nachodzili mieszkańców w ich domach. 

3/ Od 5 do 8 grudnia przez 4 dni strażnicy rozwozili po terenie gminy upomnienia dotyczące 

podatku rolnego. Łącznie rozwieziono ponad 150 upomnień. 

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 14 razy w tym 6 razy w 

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

uporządkowania terenu przy posesji oraz przycięcia gałęzi wychodzących na chodnik. W 

podobnych sprawach interweniowano 8 razy w stosunku do właścicieli sklepów i instytucji. 

Interweniowano też w ZDKiA w związku z nieporządkiem jaki pozostawia firma 

(podwykonawcy) pracujący przy remoncie drogi nr 42. Interweniowano tez w TP SA w 

związku ze składowaniem na terenie prywatnym włazów do studzienek telekomunikacyjnych 

bez zgody właściciela terenu. 

5/ Przyjęto 7 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawie blokowania wjazdu do 

sklepu, pozostawienia przez firmę prowadzącą gazociąg przez Przedmość starych opon przy 

drodze, przyorania przez sąsiada wspólnej miedzy, wybojów powstałych na ulicy 

Żeromskiego, wypalania odpadów na ogrodzie, nie przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt, składowania materiałów na działce bez zgody właściciela oraz zbyt silnego zapachu 

gazu w okolicy ul. Fabrycznej. Wszystkie zgłoszone sprawy za wyjątkiem tej która dotyczy 

TP SA zostały na bieżąco załatwione. W jednym przypadku nałożono mandat karny. 

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

znaki na ulicach miasta, w płatnej części parkingu interweniowano 17 razy wystawiając 

wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w związku z brakiem kart postojowych. 

7/ W dniu 8 grudnia komendant straży uczestniczył w spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego Związku Miast Polskich, które zostało zorganizowane przez 

Prezydenta Częstochowy. Spotkanie było poświęcone przygotowaniom do nowelizacji ustawy 

o strażach gminnych oraz zmianom jakie zaszły w ostatnim okresie w zakresie porządku 

publicznego a dotyczących ich realizacji przez straże gminne. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :  
 

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

rozpatrzono 10 sprawy indywidualnych, z których cztery sprawy zostały skierowane do 

zbadania przez biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dwie 

sprawy zostały skierowane do Sadu celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku  

poddania się leczeniu odwykowemu.  Trzy sprawy w związku z deklaracją dobrowolnego 

podjęcia leczenia odwykowego zostały zawieszone. Jeden wniosek został oddalony w 

związku z brakiem przeciwwskazań do podjęcia leczenia odwykowego. 

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

sprzedaż napojów alkoholowych. Był to wniosek dotyczący wznowienia zezwolenia w 

związku z wygasaniem posiadanego oraz trzy wnioski w związku ze zmianą podmiotu 

prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych 

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

Konsultacyjnego  zgłosiły 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.  

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. Obecnie trwają czynności zmierzające do rozliczenia 

dotacji przyznanej na ten cel przez Ministerstwo Sportu. 

4/ W dniu 6 grudnia 2011 roku zakończono realizację jesiennej edycji programu 

profilaktycznego III elementarz oraz elementarz gimnazjalne. Programem objęto wszystkie 

klasy VI oraz I gimnazjum. W programie uczestniczyło 234 uczniów w tym 127 chłopców i 

107 dziewcząt. Program realizowało 10 realizatorów pod opieką instruktora. 

5/ W dniu 29 listopada 2011 roku został ogłoszony konkurs na zlecenie do realizacji zadań 

własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs 

został ogłoszony w BIP oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

6/ W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2011 roku Pełnomocnik Burmistrza uczestniczył w 

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Konferencji poświęconej realizacji przez 

samorządy zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Natomiast w dniu 16 grudnia w Oleśnie w spotkaniu podsumowującym współpracę gmin z 

Przychodnią Uzależnienia z Olesna.  

7/ W dniu dzisiejszym to jest 20 grudnia 2011 roku o godzinie 16
00

 w Świetlicy 

Terapeutycznej i Klubie Abstynenta odbędzie się spotkanie Bożonarodzeniowe 

podopiecznych świetlicy, ich rodziców oraz członków Klubu połączone z częścią artystyczną 

na które zarząd Stowarzyszenia „NEPSIS” serdecznie zaprasza. 

 

 

- Inne informacje: 

 

- W dniu 10 grudnia 2011 r. odbył się Kiermasz Świąteczny, na którym gościła delegacja 

przedstawicieli Związku Partnerskiego z Niemiec z Panem przewodniczącym KUCHEM. Podczas 

spotkania w Urzędzie Miejskim z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Burmistrzem wstępnie 

omówiono letnią wizytę w Niemczech, która będzie zorganizowana w 10 rocznicę podpisania 

umowy partnerskiej. 

 

- w dniu 19 grudnia 2011 r. Prezes Spółki Energia Praszka – Pan Franciszek Ratajski spłacił 

zaciągnięty kredyt w wysokości 270.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Praszce, który 

zabezpieczyła Gmina Praszka. 


