UCHWAŁA Nr ………./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm. /, art.271 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./ Rada Miejska w
Praszce
u c h w a l a , co następuje:

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok , po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2010 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej
dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki, informacją o stanie mienia Gminy,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ,

udziela się absolutorium
Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr….. /IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …czerwca 2011 roku
w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§ 1.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
przedstawiana jest przez Burmistrza Praszki i zawiera:
1. wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady
Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniającą
wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania,
2. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o
finansach publicznych,
3. zwięzłą część opisową.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …/IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 226, 228, art.230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1do niniejszej
uchwały,
2) załącznik nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszej
uchwały,
3) załącznik nr 2 ust. 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki będą przedstawione na posiedzenia komisji stałych Rady

Uchwała Nr …./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 224 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1) W § 1 – Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe
a) zwiększa się plan dochodów
Dział Rozdz
§
010
01010

6207

60016
6207

Kwota zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

267.241

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

267.241

b) zmniejsza się plan dochodów
Dział Rozdz
§
600

Treść

Treść

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

267.241
267.241

Kwota zł
342.170
342.170
342.170
342.170

2) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków – zadania własne
Dział Rozdz
Treść
600
60016

Kwota zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

460.000
460.000

460.000

b) zmniejsza się plan wydatków – zadania własne
Dział Rozdz
Treść
010
01010

600
60016

Kwota zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
192.759
w tym:
a) na programy z udziałem środków zgodnie
64.970
z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

192.759
192.759

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
a) na programy z udziałem środków zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

342.170
342.170
342.170
342.170
342.170

§ 2.
W załączniku nr 3 – Plan przychodów i plan rozchodów
1) dokonuje się przeniesień w przychodach
§
903

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej

Zmniejszenie
zł
1.965.000

Zwiększenie
zł

§

Treść

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Ogółem
2) dokonuje się przeniesień w rozchodach

Zmniejszenie
zł

Zwiększenie
zł
1.965.000

1.965.000

1.965.000

952

§

Treść

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Zmniejszenie Zwiększenie
zł
zł
65.000

65.000

Ogółem

65.000

65.000

§ 3.
W załączniku nr 2a – Zadania inwestycyjne w 2011 roku zmienia się kwoty planowanych
wydatków dla następujących zadań:
Dział

010

010

600

600

Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego,
źródła finansowania
01010

01010

60016

60016
60014

Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Szyszków, Wygiełdów,
Praszka ul. Pilawy
źródła finansowania:
1. środki własne
2. pożyczka WFOSiGW
3. dotacja RPO
Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Rozterk-Gana
źródła finansowania:
1. środki własne
2. pożyczka WFOSiGW
3. dotacja RPO
Przebudowa drogi KowaleAleksandrów-Kozieł-Przedmość
źródła finansowania:
1. środki własne
2. dotacja RPO
Budowa chodnika i kanalizacji
deszczowej ul. Szosa Gańska w
Praszce
źródła finansowania:

Planowane
wydatki
w 2011r.
1.054.000

Zmiana

Plan po
zmianie
w 2011r.
26.241 1.080.241

170.000
300.000
584.000

218.241
0
-192.000

388.241
300.000
392.000

2.604.000

-219.000 2.386.000

736.000
1.300.000
568.000

-346.030
390.970
0 1.300.000
127.030
695.030

2.505.000

-294.170 2.210.830

316.250
2.188.750

48.000
364.250
-342.170 1.846.580

165.000

412.000

577.000

Dział

Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego,
źródła finansowania
1. środki własne
2. dotacja powiat

Planowane
wydatki
w 2011r.
80.000
85.000

Zmiana

412.000
0

Plan po
zmianie
w 2011r.
492.000
85.000

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
34.049.226,85 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.574.806 zł
2) Przychody
6.801.218 zł
3) Wydatki
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4) Rozchody
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

37.192.444,85 zł
3.574.806 zł
3.658.000 zł

Uchwała Nr …./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków
Dział Rozdz
801
80101

80110

852
85219

Treść

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Gimnazja
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

2) W załączniku nr 3 – Plan przychodów i plan rozchodów
a) zwiększa się przychody

Kwota zł
1.630.000
830.000
830.000
830.000
830.000
800.000
800.000
800.000
800.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

§
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Ogółem

Zwiększenie
zł
1.750.000
1.750.000

§ 2.
Zwiększa się kwotę deficytu do kwoty 4.893.218 zł.
§ 3.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
34.049.226,85 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.574.806 zł
2) Przychody
8.551.218 zł
3) Wydatki
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4) Rozchody
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

38.942.444,85 zł
3.574.806 zł
3.658.000 zł

Uchwała Nr …/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego finansów gminy Praszka
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z
2001r. nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala co
następuje:
§ 1.
Uchwala się
program postępowania naprawczego finansów gminy Praszka
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zgodnie

Uchwała Nr …/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …..czerwca 2011roku
w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§ 1.
Zaciągnąć z budżetu państwa pożyczkę w ramach postępowania naprawczego w wysokości
1.750.000 zł (słownie: Jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
wydatki bieżące.
§ 2.
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014 - 2020 z oszczędności i dochodów uzyskanych
w ramach przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Praszce postępowania naprawczego finansów
gminy Praszka.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia ścieków Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), § 2 ust. 1 uchwały Nr 194/XXII/2008
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i
zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki /Dz.Urz..Woj. Opolskiego Nr 87,
poz. 2077/ Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje :
§ 1.
Akceptuje się odpłatne nabycie przez Gminę Praszka od Mirosława Szubartowskiego
128 udziałów w spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka sp. z o.o. o wartości nominalnej
po 100,00 zł każdy udział tj. za kwotę 12.800,00 zł /słownie: Dwanaście tysięcy osiemset
złotych/.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …../2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …czerwca 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zaopiniowaniu
projektu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Rada Miejska w
Praszce,
uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Praszka i jej
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych
ulg.
§ 2.
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Praszka i jej
jednostkom podległym mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:
1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności,
o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3.
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1)mogą być umarzane w całości lub w części,
2)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty, jeżeli przemawia za
tym ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, można zastosować
ulgi w spłacie należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1 tylko wtedy, gdy warunki dla
zastosowania ulgi są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4.
Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną stanowi
pomoc de minimis i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 58 poz. 404
z późn. zm.)
§ 5.
1. Uprawnionym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty jest:
1)Kierownik jednostki podległej z której działalnością wiąże się należność - jeżeli wartość
należności nie przekracza 2.000 zł,
2)Burmistrz Praszki jeżeli wartość należności nie przekracza 10.000 zł,
3)Burmistrz Praszki po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Praszce, jeżeli wartość należności
przekracza 10.000 zł.
2. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną bez odsetek.
Organ właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia
odsetek oraz innych należności ubocznych takich jak koszty wynikające z powstania
zaległości, koszty dochodzenia roszczeń.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, do dnia w którym upływa termin zapłaty
wynikający z przyznanej ulgi.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 6.
W przypadku każdorazowego udzielenia ulgi Kierownik jednostki podległej gminie składa
w tym zakresie pisemną informację Burmistrzowi Praszki. Informacja winna być złożona
w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału w którym Kierownik zastosował ulgę.
§ 7.
Umorzenie należności, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty następuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli,
umowa, porozumienie).
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr 333/XLIII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 października
2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Praszka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr …. /IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 1, ust. 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu i Publicznego
Przedszkola w Strojcu, Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu wprowadza się następujące zmiany:
1/ w załączniku Nr 1 do uchwały:
- w pkt 1 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu – klasy I-VI
2/ Publiczne Przedszkole w Strojcu wielooddziałowe, a w przypadku gdy liczba dzieci
w oddziale nie przekroczy 25 jednooddziałowe.
2/ w załączniku Nr 2 do uchwały:
- § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11.1. Utrzymuje się w mocy postanowienia statutu Publicznej Szkoły Podstawowej
w
Strojcu i statutu Publicznego Przedszkola w Strojcu w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Organem właściwym do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest zespół złożony
z Rad Pedagogicznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu i Publicznego Przedszkola
w Strojcu i pozostałych organów, o których mowa w § 5 pkt 4 niniejszego statutu.
3. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych
sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji
pomiędzy organami o
podejmowanych działaniach i decyzjach.
4. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych Dyrektor Zespołu podejmuje
rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Uchwała Nr …./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się uchwałę Nr 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Praszka.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego .

Uchwała Nr …./IX/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Praszka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Praszka:
1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce dla dzieci zamieszkałych przy ul. : Kołłątaja,
Małachowskiego, Staszica, Niemcewicza, Maków, Chabrów, Bratków, Tulipanów, Astrów,
Kolorowa, Rolnicza, Chłopska, Pod Rosochami, Warszawska, 3 Maja, Kopernika, Kaliska,
Sportowa, Pod Kowalami, Szosa Gańska, Styczniowa, Kilińskiego, Sienkiewicza, M.C.
Skłodowskiej oraz Rozterk pod Praszką, Skotnica pod Praszką, Cmentarna.
2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce dla dzieci zamieszkałych w Praszce przy ul.: Słoneczna,
Byczyńska, Gorzowska, Boczna, Fabryczna, Kosmonautów, Zapolskiej, Obrońców Pokoju,
Kościuszki, Piłsudskiego, Senatorska, Parafialna, Słowackiego, Krótka, Kościelna, Plac
Grunwaldzki, Listopadowa, Pilawy, Wodna, Powstańców Śl., Chopina, Prusa, Żeromskiego,
Konopnickiej, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Nałkowskiej Mickiewicza, Las, Szyszków.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu, Publiczne Przedszkole w Strojcu dla dzieci
zamieszkałych we wsiach: Strojec, Skotnica, Brzeziny, Prosna, Rosochy, Tokary, Wygiełdów.
4. Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach dla dzieci
zamieszkałych we wsiach Kowale i Aleksandrów.
5. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ganie dla dzieci zamieszkałych
we wsiach: Gana, Rozterk, Lachowskie, Marki, Kuźniczka.
6. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbiu dla dzieci
zamieszkałych we wsiach Wierzbie i Sołtysy.
7. Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmościu dla dzieci
zamieszkałych we wsiach: Przedmość, Kik, Śmiałki, Kozieł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchyla się uchwałę Nr 150/XVIII/2004 Rady Miejskiej Praszce z dnia 26 sierpnia 2004 r. w
sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Praszka.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

U c h w a ł a Nr …./2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych
drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z
późn. zm.) Rada Miejska
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w
drodze inkasa należności pieniężnych.
§ 2.
Określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso:
Lp.

Sołectwo

1
2
3

Brzeziny
Gana
Kowale

4

Przedmość

5

Strojec

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wierzbie
Rosochy
Sołtysy
Szyszków
Prosna
Rozterk
Skotnica
Wygiełdów
Aleksandrów
Kuźniczka
Lachowskie

Imię i nazwisko inkasenta,
adres zamieszkania

Andrzej Wicher, Brzeziny 99
Henryk Jachymski, Gana 65
Elżbieta Chyż, Kowale
ul. Ożarowska 10
Monika Mateusiak, Przedmość
ul. Rolnicza 75
Jan Gędek, zam. Strojec
ul. Częstochowska 47
Grzegorz Jabłoński, Wierzbie 18
Iwona Zagrodnik, Rosochy 71
Piotr Czerski, Sołtysy 45A
Tadeusz Patyk, Szyszków 90
Piotr Maryniak, Prosna 8
Henryk Grzebiela, Rozterk 29
Małgorzata Sawicka, Skotnica 50
Barbara Widera, Wygiełdów 13
Michalak Anna, Aleksandrów 3
Ryszard Borkowski, Kuźniczka 12
Zbigniew Brodny, Lachowskie 23A

Wysokość
wynagrodzenia od
pobranych i rozliczonych
podatków
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
10,0%
10,0%
10,0%

§ 3.
Tracą moc uchwały:
1. Nr 208/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso
2. Nr 31/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

