
U C H W A Ł A nr …………..   

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia  29 grudnia 2010 r. 
. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  
i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. – DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153,      poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 
974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 
52, poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675) oraz art. 5 
ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2010r. – DzU nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), Rada Miejska w  Praszce  

u c h w a l a, co następuje: 

§  1. 

W uchwale nr 207/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  i poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały. 

 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 



 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 

 

................................................................................................... 

                                                              Załącznik Nr 1a 

                                                              do uchwały Rady Miejskiej w Praszce 

                                                              Nr ……… z dnia 29.12.2010 r. 

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r Nr 121,poz..844 ze zm.). 

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących 

właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami 

lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z 

spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Burmistrz  Praszki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz  Praszki 

 

    Adres Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel       �  2. współwłaściciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

 

 

 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 

 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

 

 

na 

2. Rok 

 

........................................ 



B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

 11. Kraj 

 

12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 

 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                          � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku 

wynikająca z 

Uchwały Rady 

Gminy............... 

(ogłoszona w Dz. 

Urzędowym 

Województwa ......... 

w roku 

poprzedzającym 

dany rok 

podatkowy)  

w zł, gr. 

Kwota podatku 

w zł,gr 

 

     

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 

21. 

 

................... m2 

22. 

 

.................,....... 

23. 

 

.................,....... 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych 

24. 

 

.................... ha 

25. 

 

.................,....... 

26. 

 

.................,....... 

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

 

27. 

 

................... m2 

28. 

 

.................,....... 

29. 

 

.................,....... 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

 1. mieszkalnych - ogółem 30. 

................... m2 

31. 

.................,....... 

32. 

.................,....... 

    w tym: 

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 

33. 

................... m2 

 

34. 

....................,..... 

 

35. 

.................,........ 

 



 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

 

................... m2 

 

 

....................,..... 

 

.................,........ 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 

sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, 

 

    w  tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 
2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

36. 

 

................... m2 

 

 

.................... m2 

 

.................... m2 

37. 

 

.................,....... 

 

 

.................,........ 

 

.................,........ 

38. 

 

.................,....... 

 

 

.................,....... 

 

.................,....... 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

ogółem, 

 

    w tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 
2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

39. 

 

................... m2 

 

 

................... m2 

 

................... m2 

40. 

 

.................,....... 

 

 

.................,....... 

 

.................,....... 

41. 

 

.................,....... 

 

 

..................,...... 

 

...................,...... 

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, 

    w tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 
2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

42. 

................... m2 

 

 

................... m2 

 

................... m2 

43. 

.................,....... 

 

 

.................,........ 

 

.................,........ 

44. 

.................,....... 

 

 

..................,....... 

 

..................,....... 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 

 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 

(zaliczyć 50% powierzchni) 

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

45. 

................... m2 

 

 

 

................... m2 

 

 

................... m2 

46. 

.................,....... 

 

 

 

.................,........ 

 

 

.................,........ 

47. 

.................,....... 

 

 

 

.................,........ 

 

 

.................,........ 

D.3 BUDOWLE  



 1. budowle 

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

48. 

.................,....... 
49. 

................... 

50. 

.................,....... 

 a) od budowli służących bezpośrednio do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, do wytwarzania i odprowadzania wody  

51. 

.................,....... 

52. 

.................. 

53. 

.................,....... 

     

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku 

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) 
54. 

.................,....... 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJ ĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  
 55. Imię 

 

56. Nazwisko 

 57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 59. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 60. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

61. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej 

deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2005 r Nr 229, poz.1954 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 



 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 

................................................................................................... 

                                                              Załącznik Nr 2a 

                                                              do uchwały Rady Miejskiej w Praszce 

                                                              Nr  ……… z dnia 29.12.2010 r.   

 

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2006 r  Nr 121,poz.844 ze zm.). 

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami 

samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 

części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Burmistrz  Praszki właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz  Praszki 

 

    Adres Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJ Ę  
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. użytkownik wieczysty 

    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

 

 8. Imię ojca, imię matki 

 

 9. Numer PESEL 

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 10. Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 

na 

2. Rok 

 

........................................ 



 

C. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

             � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                     � 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

     

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 

20. 

 

............................................................................ m2 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych 

21. 

 

............................................................................ ha 

 3. pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

 

22. 

 

............................................................................ m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

 1. mieszkalnych - ogółem 23. 

............................................................................ m2 

  

w  tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 

2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

24. 

 

............................................................................... m2 

 

............................................................................... m2 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 

sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 

     w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

25. 

 

.............................................................................. m2 

 

 

............................................................................... m2 

 

............................................................................... m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 26. 



zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

ogółem 

     w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 

............................................................................. m2 

 

 

............................................................................... m2 

 

............................................................................... m2 

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem 

     w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

27. 

............................................................................ m2 

 

 

.............................................................................. m2 

 

.............................................................................. m2 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 

 

    w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 

28. 

............................................................................ m2 

 

 

 

 

.............................................................................. m2 

 

.............................................................................. m2 

 

D.3 BUDOWLE 

 1. budowle 

(wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

29. 

.........................................................................,....... 

 a) od budowli służących bezpośrednio do odprowadzania i 

oczyszczania ścieków , do wytwarzania i odprowadzania 

wody 

30. 

.........................................................................,....... 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJ ĄCEGO 
       Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 



 31. Imię 

 

32. Nazwisko 

 33. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 35. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 36. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

37. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U C H W A Ł A     nr   ….. / III / 2010 
Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 29 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w 

Praszce 

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się skład osobowy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce: 

 

1. Komisja Rewizyjna: 

                              1.  Andrzej Rychter 

  2.  Sławomir Trawiński 

                             3.  Anna Kaczmarek 

 

2.  Komisja Budżetowo – Finansowa: 

                           1.   Bogusław Łazik                     

                          2.   Marek Śliwka 

                          3.  Józef Pilarski 

                          4.  Zbigniew Pieniek 

                         5.   Henryk Żyta 

 

 3. Komisja  Gospodarczego Rozwoju  Gminy 

                           1.  Janusz Dolik 

                          2.  Arkadiusz Kościelny. 

                          3.  Grzegorz Kowalczyk 

                         4.  Kordian Poniatowski 

                        5.  Jacek Owczarek 

                        6.  Jan Jarząb 

 



  4.   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 
                              1.  Jan Jarząb 

                             2.  Anna Kaczmarek 

                             3.  Sławomir Trawiński 

                            4.  Grzegorz Jabłoński 

                           5.  Jacek Owczarek 

 
   5.   Komisja Oświaty, Kultury,  Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
 
                            1.   Janusz Dolik                  

                            2.   Andrzej Rychter 

                            3.   Arkadiusz Kościelny 

                           4.   Grzegorz Kowalczyk 

  5.   Grzegorz Jabłoński  

  

§ 2 

Traci moc uchwała Nr 4/I/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 listopada 2010 r. w 

sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce oraz uchwała 

Nr 8/II/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr……../2010 
Rady Miejskiej   w Praszce 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  
                 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku  
                 od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. – DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153,      poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 
974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 
52, poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675) oraz art. 5 
ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2010r. – DzU nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), Rada Miejska w  Praszce  

 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale  Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące 
zmiany: 
W § 1 pkt 2 lit. „d” otrzymuje brzmienie: 
„d związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej”. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 
 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



U C H W A Ł A   Nr …./III/2010 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 29 grudnia 2010 roku 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  
                  oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z 

późn.zm./ Rada Miejska w Praszce  

uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

Określa się niniejszą uchwałą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „ Zespołem”. 

 

§ 2 

1.  Burmistrz Praszki pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania 

swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w liczbie , o której mowa w § 3. 

2.  Organizacje i instytucje w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia  zgłaszają 

przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej 

osoby na udział w pracach Zespołu. 

 

§ 3 

Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i 

organizacji , które działają na terenie gminy Praszka, a w szczególności: 

1/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce – dwóch  przedstawicieli 

2/ Gminnej  Komisji  d/s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - jeden  

     przedstawiciel 

3/ Komisariatu Policji  w Praszce – jeden przedstawiciel 

4/ Urzędu Miejskiego w Praszce – dwóch przedstawicieli, w tym jeden reprezentujący sprawy  

    oświatowe, 



5/  lekarza rodzinnego – jeden przedstawiciel 

6/  organizacji  pozarządowych – jeden przedstawiciel, 

7/  kuratorów sądowych – jeden przedstawiciel 

 

§ 4 

Członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu : 

 1/ przewodniczącego Zespołu , 

 2/ zastępcę przewodniczącego, 

 3/ sekretarza 

Do chwili wyboru  przewodniczącego pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. 

§ 5 

1.  Zespół  powiadamia pisemnie Burmistrza Praszki o wyborze przewodniczącego. 

2. Przewodniczący może zostać odwołany w przypadku: 

    a/  pisemnej rezygnacji Przewodniczącego. 

    b/ uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej połowy  członków Zespołu. 

§ 6 

Burmistrz Praszki może odwołać członka Zespołu w przypadku: 

a/  pisemnej rezygnacji członka 

b/  na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole  

c/  na wniosek przewodniczącego Zespołu. 

§ 7 

Zmiany, uzupełnienia, poszerzenia w składzie Zespołu następują w trybie właściwym dla jego 

powołania. 

 § 8 

Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach. 

§ 9 

Posiedzenia organizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, który jest siedzibą 

Zespołu. 

§ 10 

Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę 

omawianych spraw , opis działań do podjęcia.  

Protokół podpisuje przewodniczący lub zastępca i sekretarz. 

 



§ 11 

W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.  

 

§ 12 

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym. 

§ 13 

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest  obowiązkowe. 

 

§ 14 

Posiedzenia Zespołu zwołuje  i prowadzi przewodniczący , a gdy jest to niemożliwe zastępca  

przewodniczącego.  

§ 15 

Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Radzie Miejskiej sprawozdań 

rocznych z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego 

sprawozdanie dotyczy. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Praszki. 

 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała Nr …… 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia ……………….. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka  na 2011 rok 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 121 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, 

art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.257.261,85 zł, w tym: 

1)   dochody bieżące:    28.439.031,85 zł; 

2)   dochody majątkowe: 4.818.220 zł; 

- jak w Załączniku nr 1. 

 

§ 2. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36.569.479,85 zł, 

1) wydatki bieżące w wysokości 28.438.809,85 zł, z tego wydatki przypadające do 

spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez gminę w wysokości 2.256.355 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.130.670 zł; 

- jak w Załączniku nr 2 i 2a. 

 

§ 3. 

Deficyt budżetu w kwocie 3.312.218 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- kredytów i pożyczek w wysokości 3.312.218 zł, 

 

§ 4. 

Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.816.218 zł, 



2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.504.000 zł, 

- jak w Załączniku nr 3. 

 

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości   37.000 zł. 

2.  Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie  84.000 zł. 

 

§ 6. 

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  do wysokości 

6.316.218 zł. 

§ 7. 

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 235.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 212.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł. 

§ 8. 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 roku. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z  Załącznikiem nr 4. 

 

§ 9. 

Wyodrębnia się w budżecie kwotę  166.926 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie  

z Załącznikiem nr 5. 

§ 10. 

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych, zgodnie z  Załącznikiem nr 6. 

 

§ 11. 

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

 

§ 12. 



 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 

 

§ 13. 

Upoważnia się Burmistrza Praszki do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek: 

-  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do 

wysokości 1.500.000 zł, 

-  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  3.312.218 zł, 

-  spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  708.000 zł, 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w wysokości  796.000 zł. 

2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych. 

4. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu. 

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

 

§ 14. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 15.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 



Uchwała  Nr…………. 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia ……………….. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art.  228, art.230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych )Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 

1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty 

długu na lata 2011-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Upoważnia się Burmistrza Praszki do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości 

limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

§ 3. 

 

Upoważnia się Burmistrza Praszki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 



§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 

 


