
 OR.I. 0057.1.2013     Praszka, dnia 2013-02-18 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

     Informacja z działalności Burmistrza  Praszki od dnia  21 grudnia 2012 r. do  18 lutego 2013 r. 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  
 

    Zarządzeniem Burmistrza  przyjęto plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy na 

2013 rok oraz przekazano kierownikom jednostek uprawnienia do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków bieżących w 2013 r.   

Podpisano z bankiem prowadzącym obsługę rachunków gminy umowę o  kredyt w rachunku 

bieżącym  w wysokości 1.500.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi VIBOR dla 

jednomiesięcznych depozytów plus 1,2 punktu procentowego. 

Podpisano z firmą DELOITTE umowę dotyczącą usługi prawniczej polegającej na 

zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot nadpłaty podatku VAT oraz 

optymalizację rozliczeń VAT. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne: 

 

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

początku roku do dnia 31.01.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 33.990.755 zł wykonanie wynosi 1.616.507,72 zł  

tj. 4,81% w stosunku do planu. 

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

początku roku do dnia 31.01.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 35.110.464 zł wykonanie wynosi 2.036.094,76 zł  

tj. 5,8% w stosunku do planu. 

 

Trwają prace związane z przygotowaniem decyzji podatkowych na 2013 rok. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 

1. Zarządzeniami Burmistrza Praszki przekazano kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy uprawnienia do: 

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

b) dokonywania w roku budżetowym 2013 przeniesień w planowanych wydatkach 

bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planu 

wydatków na wynagrodzenia. 

2. Dnia 13 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dyrektorów szkół 

podstawowych i przedszkoli z Panią Aurelią Stępień Dyrektorem Wydziału 

Wspomagania i Strategii Edukacyjnej na temat obowiązku szkolnego dla 

sześciolatków.  

3. Dokonano analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2012 – sprawozdanie w 

załączeniu. 



 

- w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana. 

Wybrano ofertę Firmy Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak z Praszki na 

kwotę: 2.167.996,10 zł. Termin realizacji zadania upływa 31.12.2013 r. 

2. Ogłoszono przetarg na II etap przebudowy szkoły w Ganie na Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Etap obejmuje dobudowę klatki schodowej i windy. Otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 26.02.2013 r. Termin wykonanie zadania: 30.04.2013 r. 

3. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 

sportowo – wypoczynkowego w Strojcu. Planowany termin ogłoszenia przetargu: 

22.02.2013 r. Termin realizacji robót: 30.08.2013 r. 

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

Trwają prace wykończeniowe budynku szatniowego oraz prace instalacyjne związane  

z uruchomieniem pompy ciepła.  

5. Zawarto 119 umów na dzierżawę stanowisk handlowych na placu targowym w 

Praszce.  

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

W wyniku dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w dniu 28  

grudnia 2012 r.  na  sprzedaż  3  działek  przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną , położonych w Praszce przy ul. Nałkowskiej , ustalono nabywcę działki 

oznaczonej na arkuszu mapy 22 nr  353  o pow.  0,0844 ha. Cena wywoławcza wynosiła  

40 900,00 zł . Cena osiągnięta 41 410,00 zł . Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu został 

doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.. 

Przetarg na pozostałe niżej wymienione działki był bezskuteczny : 

nr 341 o pow. 0,0721 ha – cena wywoławcza 35 000,00 zł , 

nr 351 o pow. 0,1010 ha – cena wywoławcza 49 000,00 zł. 

 

Sprzedano w drodze bezprzetargowej , zgodnie z uchwałą Nr 186/XXII/2012 Rady Miejskiej 

w Praszce z dnia  25 października  2012 r. działkę  oznaczoną  na  arkuszu  mapy  21 obrębu 

Praszka nr 56/13 o powierzchni 0,0047 ha – aktem notarialnym Rep.A nr 438/2013 z dnia 

23-01-2013 r. ,  za  cenę  6 230,00 zł  plus  23 %  podatku  VAT , co razem  stanowi  kwotę 

7 662,90 zł . 

 

W dniu 10 stycznia  2013 r.  ogłoszono  pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony , który 

odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r., na sprzedaż działki oznaczonej na arkuszu mapy 1 

obrębu Zawisna nr 63/2 o powierzchni 0,5973 ha . Cena wywoławcza wynosi 10 500,00 zł . 

 

W dniu 10 stycznia 2013 r. ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony , który odbędzie 

się w dniu 28 lutego 2013 r.,  na  sprzedaż  działki  oznaczonej  na  arkuszu  mapy 2 obrębu 

Praszka nr 13/1 o powierzchni 0,3517 ha . Cena wywoławcza wynosi 9 820,00 zł . 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  
 

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

z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych w tym w dniu 7/8 lutego razem z policją i 

pracownikami OPS przeprowadzono zgodnie z wytycznymi liczenie osób bezdomnych na terenie 

gminy. Jak wynika z tych obliczeń na terenie gminy jest 8 osób nie posiadających stałych meldunków, 

z tego 2 osoby przebywają obecnie w areszcie, jedna w schronisku dla bezdomnych a pozostałe maja 



tymczasowe miejsca mieszkalne. Podczas tego spisu w klatkach schodowych, na działkach lub innych 

miejscach nie zastano bezdomnych.  Jeden raz udzielali asysty pracownikom Ewidencji ludności w 

związku z wywiadem środowiskowym oraz   dziesięć raz pracownikowi ochrony środowiska przy 

czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Udzielono też asysty 

pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej przy czynnościach służbowych w lokalach mieszkalnych. 

Ponadto wykonano 18 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta oraz siedem  

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

instytucji powiatowych. Wykonano też  cztery inne wyjazdy dla potrzeb Urzędu Miasta w tym jeden 

wyjazd do Warszawy i jeden do Opola. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 8 służb w tym jedną w 

godzinach popołudniowych, jedna w godzinach nocnych 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 zwracano też uwagę na miejsca gdzie gromadzą się osoby policyjnie podejrzane a w 

okresie dużych mrozów zwracano uwagę na miejsca gdzie mogą przebywać osoby samotne celem 

zapobiegania ich zamarznięciu. Uczestniczono w Policyjnej akcji „Pieszy” podczas, których zwracano 

uwagę na przestrzeganie przez pieszych przepisów ruchu drogowego. W związku ze zgonem na ulicy 

zabezpieczano zwłoki do czasu przyjazdu rodziny i samochodu specjalistycznego, zabezpieczano też 

jedną kolizję drogową. Podczas Finału WOŚP podczas patrolu zwracano uwagę na bezpieczeństwo 

kwestujących wolontariuszy. W trakcie patroli w okresie przedsylwestrowym zwracano uwagę na 

przestrzeganie przepisów o wyrobach pirotechnicznych. W okresie ferii zimowych podczas patroli 

zwracano uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, odbyto też dwa spotkania z uczestnikami 

zajęć świetlicowych Odbyły się  też dwa spotkanie robocze, na którym omówiono współpracę straży i 

Policji w 2012 roku oraz przyjęto założenia współpracy na 2013 rok. W dniu 11 lutego Komendant 

Straży uczestniczył w rocznej naradzie zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji. 

3/ W omawianym okresie w związku z okresem sprawozdawczym zostały sporządzone wszystkie 

terminowe sprawozdania oraz rozliczenia z wydatków poniesionych na działalności straży miejskiej, 

które zostały przekazane do KWP w Opolu, KP Policji w Oleśnie oraz Burmistrzowi Praszki i 

Skarbnikowi.  

4/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości oraz zimowego utrzymania chodników 

interweniowano 36 razy w tym 25 razy w stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do 

oczyszczenia chodników ze śniegu i lodu. W podobnych sprawach interweniowano 11 razy w 

stosunku do instytucja w tym raz w związku z wylaniem dużej ilości wody na chodnik i ulicę co 

spowodowało postanie oblodzenia powodującego zagrożenie dla życia i zdrowia. Interweniowano też 

w stosunku do GOSKOM w sprawie oczyszczenia ze śniegu ścieżki rowerowej a w stosunku do 

ZDKiA w sprawie odśnieżenia mostów na Prośnie i Wyderce oraz do ZDP w sprawie odśnieżenia 

dróg powiatowych. W związku ze skargami w podobnych sprawach interweniowano w miejscowości 

Kowale. Interweniowano też w sprawie powstałej wyrwy w drodze na osiedlu Kopernika i 

zarywającej się studzience telekomunikacyjnej. Interweniowano też w sprawie dużego zadymienia na 

ulicy Fabrycznej i zniszczonego pobocza drogi na ulicy Kołłątaja. 

5/ W omawianym okresie przyjęto 8 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach:  

zasypanych śniegiem i nie odśnieżonych chodników, nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt (psów), zabitego psa (sprawa zgłoszona do firmy Farmutil), parkujących przed blokami 

pojazdów, które utrudniają odśnieżanie, powstałej w drodze wyrwy i śpiącego w piwnicy mężczyzny, 

zadymienia ulicy, rozkopanego pobocza drogi oraz blokowania wjazdu do posesji.  

6/ Podczas czynności służbowych sześć razy ustawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na 

ulicach miasta,  w płatnej strefie parkowania interweniowano 4 w stosunku do kierowców nie 

posiadających kart postojowych. Interweniowano też w związku z paleniem tytoniu na przystankach 

PKS.  

7/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 2 razy w tym jeden raz w stosunku 

do osoby nietrzeźwej, jeden raz w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o wyrobach 

pirotechnicznych i dwa razy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o trzymaniu zwierząt.  



 

-   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 siedem spraw indywidualnych, z których dwie sprawy została skierowane do 

Sadu Rejonowego w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Dwie sprawy zostały skierowane do zbadania przez biegłych 

celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. W jednym przypadku 

zainteresowana osoba postanowiły podjąć dobrowolnie leczenie odwykowe. W dwu sprawach 

postępowanie zostało zawieszone w związku z zagranicznym wyjazdem osób 

zainteresowanych w sprawie.  

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

sprzedaż napojów alkoholowych w związku z kończącym się okresem ważności posiadanego 

zezwolenia, oraz w związku ze zmianą właściciela sklepu.  

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

Konsultacyjnego  zgłosiło się 10 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 trzy osoby pobrało wnioski o 

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

już rozpatrywany na styczniowym posiedzeniu komisji natomiast dwa pozostałe były 

rozpatrywane na lutowym posiedzeniu komisji. Ponadto zgłaszający się mieli pytania o tok 

postępowania w danej sprawie. Jeśli wniosek był już skierowany do Sądu to informowano 

aby dalej w tej sprawie  kontaktować się wyznaczonym Kuratorem. Komisja i Pełnomocnik 

udzielali też porad co można zrobić samemu w przypadku występowania problemu 

alkoholowego jeśli zainteresowana osoba deklaruje podjęcie leczenia. 

3/  W dniu 14 stycznia  2013 roku  komisja konkursowa dokonała otwarcia złożonych ofert na 

zlecenie do realizacji zadań publicznych wyznaczonych do realizacji Gminnym Programem 

Profilaktyki na 2013 rok. Komisja postanowiła trzy pierwsze zadania przekazać do realizacji 

Stowarzyszeniu „NEPSIS” a zadanie czwarte Stowarzyszeniu „Nasza Szansa”. Umowy na 

realizacje tych zadań zostały podpisane w dniu 17 stycznia 2013 roku. 

4/ W dniu 20 grudnia 2012 roku po  zakończeniu realizacje pozalekcyjnych zajęć sportowych 

z powszechnej nauki pływania do Ministerstwa Sportu zostało przesłane rozlicznie z realizacji 

programu. W dniu 17 stycznia 2013 roku otrzymano informację, że rozliczenie zostało 

przyjęte bez uwag.  

6/ W dniach 24 stycznia 2013 roku przedstawiciele Gminy Praszka odebrali w Ministerstwie 

Gospodarki w Warszawie statuetkę i dyplom przyznanego Gminie Praszka tytułu 

odpowiedzialnej gminy 2012. Można nadmienić, że ten honorowy tytuł został przyznany 

tylko 10 gminom na 500 nominowanych z całej Polski. Zgodnie z oświadczeniem 

organizatorów gmina może używać tego logo przez cały 2013 rok. 

7/ W dniu 8 lutego 2013 roku Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich obchodziło V rocznicę 

swego powstania. Z tej okazji odprawiona została msza święta oraz została zorganizowana 

uroczysta wieczornica w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej.  

8/ W dniu 15 lutego 2013 roku przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich z Praszki 

uczestniczyli w Wieluniu w spotkaniu ze znaną publicystka Agatą Passent, która przybyła do 

Wielunia na zaproszenie Stowarzyszenia Abstynenckiego „POPLON” z Wielunia. 

9/ Do końca stycznia 2013 roku zostały sporządzone wszystkie sprawozdania dotyczące 

realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej i przesłane adresatom czyli 

GUS i Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano też rozliczenie z wydatków finansowych 

poniesionych na realizacje programu w 2012 roku. 



 

 

- Inne informacje: 

 

 - w miesiącu lutym odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

- w dniach 15-18 stycznia odbyły się zawody pływackie szkół podstawowych i gimnazjum- 

organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Praszce, 

- w dniu 13 stycznia tradycyjnie organizowaliśmy w Praszce 21 finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Szefem Sztabu była Pani Danuta Czemielewska – Cholak, a zastępcą – Pan 

Rafał Pilak/ w załączeniu lista osób zaangażowanych/. Łącznie zebrano 40.308 zł/ z Grębieniem i 

Radłowem/, w tym z Praszki 33.637,84 zł., 

- w dniu 17 luty odbyła się  zimowa spartakiada wsi- organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Praszce. Drużynowo I miejsce zajął Szyszków, II Prosna, III  Lachowskie., 

- w dniu n11 lutego Burmistrz Praszki wraz z senatorem Panem Aleksandrem Świeykowskim 

spotkali się na terenie zakładu Neapco z Panem Prezesem dr Chrisem Traidlem, gdzie 

omawiano obecną sytuację w zakładzie oraz perspektywy jego rozwoju. Pan Traidl przysłał 

list informujący o planach w stosunku do zakładu w Praszce/ w załączeniu/, 

- podzielone zostały środki finansowe na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń/ w 

załączeniu/ 


