
UCHWAŁA Nr …../XXXI/2013 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy  za 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 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 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Praszka za 2012 rok. 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA  Nr ……/XXXI/2013 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia  20 czerwca 2013 roku 

 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu  

za 2012 rok 

 

 
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 zapoznaniu się z: 

- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,  

-  sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,  

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2012 rok, 

- informacją o stanie mienia, 

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki,   

udziela absolutorium 

 

Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UCHWAŁA Nr………….  
Rady Miejskiej w Praszce  

z dnia   …………..  2013r. 

w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania 
publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski, osób z zaburzeniami 

psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Ganie nr 28. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.l8 ust. 2 pkt 15 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 20Br. poz. 182) w związku z § 7 ust. 
4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. l 586 ) Rada Miejska w Praszce 

uchwala, co następuje: 

§1 

Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Gorzów Śląski dotyczące objęcia mieszkańców 
Gminy Gorzów Śląski opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Ganie nr 28 . 

§2 

Warunki realizacji zadania wskazanego w § l określa porozumienie, którego projekt stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 §3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki  

 §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik do uchwały Nr …….……… 
Rady Miejskiej w Praszce  
z dnia 20 czerwca 2013 roku . 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ...... ... .. ... .. ........ ... ... 2013 r. pomiędzy: 

Gminą Praszka  reprezentowaną przez Burmistrza Praszki  ……………………………….................. 
a 
Gminą Gorzów Śląski  reprezentowaną przez Burmistrza Gorzowa Śl. ......................................... 

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śl. , osób z zaburzeniami 
psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 
238, poz. 1586), strony Porozumienia ustalają, co następuje: 

§ l 
Celem zawarcia niniejszego porozumienia jest objęcie mieszkańców z terenu gminy Gorzów Śląski 
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28, prowadzonym 
przez Gminę Praszka. 

§2 
W ramach niniejszego porozumienia Gmina Praszka zobowiązuje się do kierowania osób do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie spełniających kryteria z ustawy o pomocy 
społecznej, mieszkańców gminy Gorzów Śląski w ramach posiadanych wolnych miejsc. 

§3 
W celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie,  Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Ganie, przekaże Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce kompletną dokumentację. 

   §4 
Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie oraz decyzję ustalającą 
odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS wyda  Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, na 
zasadach określonych w art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2013r. poz. 182). 

§5 
1. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Ganie  w całości pokrywać będzie Gmina Praszka w ramach środków finansowych 
przekazywanych przez Wojewodę Opolskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych 
domów samopomocy umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie. 

2. Wysokość dotacji określana jest corocznie w budżecie Wojewody Opolskiego zgodnie 
z kalkulacją na jednego uczestnika. 



§6 
Gmina Praszka zobowiązuje się do przestrzegania zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ganie przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2013r. poz.. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 

§7 
Dojazd uczestników z terenu Gminy Gorzów Śląski do Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ganie  realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika. 

§8 

 Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§9 

Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów 
samopomocy. 

 
§ 10 

Niniejsze Porozumienie strony mogą rozwiązać za obopólną zgodą w każdym czasie lub w drodze 
miesięcznego wypowiedzenia 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) oraz wydane na jej podstawie 
przepisy wykonawcze. 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13  

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 14 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego. 

Gmina Gorzów Śląski Gmina Praszka 

 

 

 

 

 

 



 
UCHWAŁA  Nr …………. 
Rady Miejskiej w Praszce  

  z dnia   ………………2013r. 

w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania 
publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami 

psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Ganie nr 28. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.l8 ust. 2 pkt 15 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 20Br. poz. 182) w związku z § 7 ust. 
4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. l 586 ) Rada Miejska w Praszce 

uchwala, co następuje: 

§1 

Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Rudniki dotyczące objęcia mieszkańców Gminy 
Rudniki opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Ganie nr 28 . 

§2 

Warunki realizacji zadania wskazanego w § l określa porozumienie, którego projekt stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 §3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki  

 §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr …….……… 
Rady Miejskiej w Praszce  
z dnia 20 czerwca 2013 roku . 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ...... ... .. ... .. ........ ... ... 2013 r. pomiędzy: 

Gminą Praszka  reprezentowaną przez Burmistrza Praszki  ……………………………….................. 
a 
Gminą Rudniki   reprezentowaną przez Wójta Gminy Rudniki  ......................................... 

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki. , osób z zaburzeniami psychicznymi 
opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 
238, poz. 1586), strony Porozumienia ustalają, co następuje: 

§ l 
Celem zawarcia niniejszego porozumienia jest objęcie mieszkańców z terenu Gminy Rudniki  
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28, prowadzonym 
przez Gminę Praszka. 

§2 
W ramach niniejszego porozumienia Gmina Praszka zobowiązuje się do kierowania osób do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie spełniających kryteria z ustawy o pomocy 
społecznej, mieszkańców gminy Rudniki  w ramach posiadanych wolnych miejsc. 

§3 
W celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie,  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, przekaże 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce kompletną dokumentację. 

§4 
Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie oraz decyzję ustalającą 
odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS wyda  Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, na 
zasadach określonych w art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2013 r.  
poz. 182). 

§5 
3. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Ganie  w całości pokrywać będzie Gmina Praszka w ramach środków finansowych 
przekazywanych przez Wojewodę Opolskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych 
domów samopomocy umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie. 

4. Wysokość dotacji określana jest corocznie w budżecie Wojewody Opolskiego zgodnie 
z kalkulacją na jednego uczestnika. 



§6 
Gmina Praszka zobowiązuje się do przestrzegania zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ganie przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2013r. poz.. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 

§7 
Dojazd uczestników z terenu Gminy Rudniki do Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ganie  realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika. 

§8 

 Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§9 

Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów 
samopomocy. 

 
§ 10 

Niniejsze Porozumienie strony mogą rozwiązać za obopólną zgodą w każdym czasie lub w drodze 
miesięcznego wypowiedzenia 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) oraz wydane na jej podstawie 
przepisy wykonawcze. 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13  

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 14 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Gmina Rudniki Gmina Praszka 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA Nr …/XXXI/2013 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 

2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Praszce uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 174/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Praszka, wprowadza się następujące zmiany: 

  

1/  Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Praszka otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr 183/XXI/2012 Rady Miejskiej w Praszce zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Praszka z dnia 25 września 2012 r. 

 

§ 4 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Załącznik  

                                                                                                    do Uchwały Nr …/XXXI/2013 

                                                                                                    Rady Miejskiej w Praszce 

                                                                                                    z dnia 20 czerwca 2013 r. 

 

 

 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Praszka 

 

 

 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce 

2. Muzeum w Praszce 

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie 

5. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 

6. Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Praszce 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce 

         10.  Publiczna Szkoła Podstawowa  w  Kowalach 

         11.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

         12.  Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Strojcu 

         13.  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Praszce 

         14.  Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

U C H W A Ł A  Nr  

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2012 rok. 

 

 

          Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie/ Dz.U. Nr 96 poz 873 z poźn.zm./  Rada Miejska w Praszce uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 

rok,  jak  w załączniku do niniejszej uchwały 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

                                                                                                         do Uchwały Nr  

                                                                                                         Rady Miejskiej w Praszce 

                                                                     z dnia  

 

Sprawozdanie  
 

z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok. 
 

           Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie/ Dz.U. Nr 96 poz 873 z poźn.zm/ przedkładam sprawozdanie z 

realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012: 

           Projekt Programu współpracy przygotowany przez Burmistrza Praszki został poddany 

konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską w uchwale nr 

348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

            Burmistrz Praszki Zarządzeniem Nr Or 0151.86.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. 

wyznaczył termin konsultacji od dnia 22.11.2011 r. do dnia 02.12.2011 r. W zaproszeniu do 

konsultacji poinformował o możliwości składania propozycji, uwag i opinii do zakresu i form 

współpracy na 2012 r, które zamieszczone zostało w dniu  22.11.2011 r. na stronie internetowej 

www.praszka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.  

W podanym wyżej terminie nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi czy opinie do Projektu 

Programu Współpracy. 

Opracowany Projekt Programu został uchwalony przez Radę Miejską w Praszce.  

W pkt X Programu – określony został sposób oceny realizacji niniejszego Programu poprzez 

złożenie Radzie Miejskiej sprawozdania, na temat efektywności Programu, 

a w szczególności: 

1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania 

publicznego: - 2  

-  Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec zagrożeń NEPSIS – 34.000.zł 

- Stowarzyszenie NASZA SZANSA – 5 000.-zł. 

2. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 

W ramach realizacji Programu zawarto 2 umowy na realizację zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań:  

Na realizację Programu w roku 2012 zostały przeznaczone następujące środki finansowe: 

-  39 000,00 zł. na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

http://www.praszka.pl/

