
OR.I. 0057.1.2014        Praszka, dnia 2014-02-04 

 

Rada Miejska 

w Praszce 

 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia  02 stycznia 2014 r. do 04 lutego 2014 r. 

 

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

 

-   w zakresie spraw finansowych :  

     

Zarządzeniem Burmistrza  przyjęto plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok 

oraz przekazano kierownikom jednostek uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących w 2014 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. 

 

Zostały sporządzone następujące sprawozdania miesięczne: 

 

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

do dnia 31.12.2013 r.  

Na plan dochodów w kwocie 35.693.206,63 zł wykonanie wynosi 33.341.651,56 zł  

tj. 93,4 % w stosunku do planu. 

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

roku do dnia 31.12.2013 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.717.090,63 zł wykonanie wynosi 33.266.893,97 zł  

tj. 90,6% w stosunku do planu. 

 

Trwają prace związane z przygotowaniem decyzji podatkowych na 2014 rok. 

 

-   w zakresie oświaty: 

 
1. Na podstawie zarządzenia Burmistrza nr Or.0050.1.2014 z dnia 2 stycznia przekazano dyrektorom 

szkół i przedszkoli plany finansowe dochodów i wydatków.  

2. 15 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie bieżących oraz 

organizacji  nowego roku szkolnego. 

3. 29 stycznia wypłacono dodatki uzupełniające dla nauczycieli: 

a) mianowanych – 53.325,77 zł – średnioroczna liczba etatów  I-VIII – 27,75 a w okresie IX-

XII – 34,83 

b) dyplomowanych – 9.186,58 zł – średnioroczna liczba etatów I-VIII – 85,39 a w okresie IX-

XII – 85,29 

- pochodne zakładu pracy 12.084,28 

Razem: 74.596,63    



-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  

 1. Złożono końcowy wniosek o płatność za realizację drogi wykonywanej w ramach RPO tj. Kowale  

     ul. Ożarowska - Aleksandrów – Przedmość. 

 2. Roboty kanalizacyjne w Ganie – zlecono roboty dodatkowe konieczne, związane z przejściem  

     kanalizacji pod rzeką Wyderką – koszt. 80.000 zł. 

 3. Zakończono prace remontowe budynku Urzędu Miejskiego  oraz budynku komunalnego przy  

     Pl.Grunwaldzkim 9a. 

4.  Zlecono rozbiórkę nieużywanych szalet miejskich. 

5.  Rozpoczęto remont budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1. 

6. Zlecono przedsiębiorstwu GOSKOM zarząd nad budynkami komunalnymi umową na 3 lata /16.000  

    zł miesięcznie/. 

 

-   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami: 

 

    Bieżąca działalność. 

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:  

 

1/ W omawianym okresie miesiąca grudnia i stycznia  strażnicy miejscy jeden raz udzielali asysty 

pracownikom OPS w związku z wykonywaniem czynności służbowych u podopiecznych, raz  

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

środowiska przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. 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 też jeden inne wyjazdy dla potrzeb Urzędu Miejskiego. W związku z 

dużymi mrozami strażnicy patrolowali te miejsca gdzie potencjalnie mogą przebywać osoby 

bezdomne. Sprawdzano też informacje otrzymywane od mieszkańców o osobach bezdomnych. 

Sprawdzano też tereny ogrodów działkowych i pustostanów.  

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli osiem służb, z których dwie 

odbyto na zmianie II a pozostałe odbyto w godzinach dopołudniowych, podczas których patrolowano 

wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów o prowadzeniu 

działalności handlowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzedaż fajerwerków. Podczas patroli 

zwracano też uwagę na osoby samotne lub bezdomne, które w wyniku mrozów mogły by ulec 

zamarznięciu. W związku z wypadkiem drogowym w Wierzbiu wspólnie z funkcjonariuszami Policji 

zabezpieczano skrzyżowanie ulic Kaliska –Gańska -Kopernika celem zabezpieczenia objazdu. W 

związku z akcją WOŚP zwracano uwagę na wolontariuszy kwestujących w mieście w celu 

zapobiegania kradzież puszek. W związku z padającym marznącym deszczem zwracano uwagę na 

usuwanie śliskości z chodników i dróg.  W związku z zakończeniem roku odbyło się spotkanie 

Komendanta Straży Miejskiej z Komendantem Komisariatu Policji oraz Kierownikiem Rewiru 

Dzielnicowych , na którym podsumowano 2013 rok oraz uzgodniono priorytety działań na 2014 rok. 

Podczas spotkania Komendant Straży przekazał Policji zakupione przez Urząd testery narkotyków. 

  3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano 12 razy w tym 8 razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do usuwania oblodzenia z chodników, w 

podobnych sprawach interweniowano w stosunku do instytucji. Interweniowano też  w stosunku do 

firmy Remondis, która zbyt późno przystąpiła do usuwania oblodzenia na terenie miasta. 

Interweniowano też w stosunku do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Krajowych w podobnych 

sprawach. Do ZDKiA zgłoszono też sprawę rozbitego lustra na ulicy Piłsudskiego i uszkodzonego 

znaku drogowego na ulicy Kaliskiej. 

4/ W miesiącu styczniu przyjęto 9 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

wysypywania popiołów na drogę, dużego zadymienia spowodowanego spalaniem opału 



niewiadomego pochodzenia, pogryzienia dziecka przez psa, nie przestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt, dużego oblodzenia ulic i chodników, palącego się drzewa, osoby bezdomnej, która sypia po 

piwnicach, poobrywanych znaków ulicznych, tamowania wjazdu i wyjazdu z posesji, prowadzenia 

rozładunku towarów w miejscu gdzie nie powinno się tego robić – w bezpośrednim sąsiedztwie ronda. 

W związku z tymi skargami w jednym wypadku powiadomiono wydział Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego i jednocześnie zabezpieczono do analizy spalany opał. W jednym przypadku 

sprawdzono wszystkie lecznice weterynaryjne oraz potencjalnych właścicieli psów, które odpowiadały 

opisowi psa. Jednak nie udało się znaleźć psa, który mógł być sprawcą pogryzienia. Sprawdzono też 

skargi o nieprzestrzeganiu przepisów o trzymaniu zwierząt. Wszystkie trzy skargi były bezzasadne.  

5/ Podczas czynności związku ze skargami sprawdzono stan ogrodzeń posesji, z których 

prawdopodobnie uciekają psy – bez uwag bo posesje były należycie ogrodzone i zabezpieczone. 

Interweniowano też w sprawach tamowania i utrudniania ruchu poprzez pozostawianie pojazdów w 

taki sposób, że zasłaniają widoczność, w tej sprawie został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego. 

W związku z palącym się drzewem zabezpieczano jego okolicę do czasu ugaszenia i następnie jego 

wycięcia.   

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych interweniowano 3 raz w  stosunku do osób 

nietrzeźwych oraz dwa razy nieletnich – odpalanie fajerwerków. Przeprowadzono też kontrolę dwu 

lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w związku z napływającymi skargami o nie 

przestrzeganiu warunków sprzedaży. 

7/ W ramach pomocy prawnej jeden raz udzielono pomocy innej straży miejskiej poprzez dostarczenie 

korespondencji oraz zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, komendy wojewódzkiej Policji 

oraz Burmistrza sprawozdania z działalności straży miejskiej w Praszce za 2013 rok.  

8/ W związku ze znalezieniem kluczy do mieszkania na Placu Grunwaldzkim komunikat w tej sprawie 

został zamieszczony w telewizji kablowej. Klucze znajdują się w depozycie Straży Miejskiej. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyło się jedno  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono cztery sprawy indywidualne, z których jedna sprawa została skierowana do Sadu 

Rejonowego w Kluczborku wydz. Zamiejscowy w Oleśnie celem wszczęcia postępowania odnośnie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jedna sprawa zostały skierowane do zbadania przez 

biegłych celem wydania opinii i określenia ewentualnego sposobu leczenia. Dwie sprawy zostały 

zawieszone w związku z deklaracja dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu.  

Na tym posiedzeniu komisja zaopiniowała też jeden  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla nowego podmiotu gospodarczego, który uruchamia swój lokal w Praszce.  

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

zgłosiło się sześć 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 jedna osoba pobrała wniosek o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. Cztery osoby pytały o sposób składania wniosków i tryb postępowania przed komisją oraz 

czas trwania takiego postępowania. Jedna osoba szukała pomocy gdyż podejrzewa uzależnienie od 

narkotyków bliskiej osoby. Wyjaśniono, że komisja zajmuje się problematyką alkoholową i nie 

przyjmuje wniosków w przypadku podejrzeń o uzależnienie od narkotyków. Ale by pomóc tej osobie 

skontaktowano ja z psychologiem, który zajmuje się problemem narkomanii oraz pouczono o krokach 

postępowania w tym zakresie min. poprzez prokuraturę oraz Sąd, którzy mają możliwość skierowania 

na specjalistyczne badania. Ponadto poinformowano, że taką sprawę można załatwiać we własnym 

zakresie poprzez pobranie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. 

3/ W dniu 9 stycznia 2014 roku komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Praszki dokonała 

oceny ofert jakie wpłynęły na konkurs ogłoszony na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki a 

dotyczący zlecenia realizacji zadań stowarzyszeniom. Na konkurs wpłynęły dwie oferty dwie oferty. 



Komisja w związku ze złożonymi ofertami zadania I. II i III rekomendowała realizacje przez 

Stowarzyszenie „NEPSIS” a zadanie IV do realizacji Stowarzyszeniu „Nasza Szansa”. W dniu 14 

stycznia Burmistrz podpisał umowy z tymi stowarzyszeniami – z terminem realizacji zadań od 1 

stycznia 2014 roku. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie BIP Urzędu. 

4/ W miesiącu styczniu zostały opracowane i przekazane do GUS sprawozdania dotyczące realizacji 

wybranych zadań gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

5/ W dniu 28 stycznia na basenie pływackim rozegrano zawody pływackie dla szkół podstawowych 

jako podsumowanie zajęć z powszechnej nauki pływania. Medale dla zwycięzców zostały zakupione z 

funduszu profilaktyki.  

6/ Zostały wykonane rozliczenia finansowe z realizacji budżetu przeznaczonego na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki w 2013 roku. Rozliczenie wydatków z realizacji programu zostało 

przekazane Skarbnikowi Gminy. 

 

Inne informacje: 

 

- W dniu 12 stycznia organizowany był XXII finał WOŚP. Organizatorem sztabu była Pani Danuta 

Czemielewska - Cholak -  Dyr. Publicznego Gimnazjum w Praszce. Zebrano 54.000 zł wspólnie z 

Gminą Radłów i Gorzów Śl. 

 


