Uchwała Nr …/XXXIII/2009
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………….. 2009 roku
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 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. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 217/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 - Załącznik nr 1 – Dochody budŜetowe:
a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.868 zł z tytułu otrzymania dotacji z Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego (pisma FB-I-AK-3011-1/61/09 z dnia 12.10.2009r., FB-I-AS-30111/70/09 z dnia 23.10.2009r.)
Dział

Rozdz

801

§

Treść
Oświata i wychowanie

80195

854
85415

Pozostała działalność
Dochody bieŜące
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dochody bieŜące
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)

Zwiększenie
zł
264
264
264
264

19.868
19.868
19.868
19.868

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów
o kwotę 13.000 zł
Dział Rozdz
§
Treść
Zwiększenie
zł
851
Ochrona zdrowia
13.000
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13.000

Dochody bieŜące
0480 Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ
alkoholu

13.000
13.000

c) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.816 zł z tytułu zawartej umowy nr BS09-00982
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat
(planowana wcześniej kwota 73.600 zł)
Dział

Rozdz

700
70004

§

Treść

Gospodarka mieszkaniowa
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody majątkowe
6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)

Zmniejszenie
zł
14.816
14.816
14.816
14.816

2) W § 2 - Załącznik nr 2 – Wydatki budŜetowe:
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.868 zł
Dział

Rozdz

801

Treść
Oświata i wychowanie

80101

Zwiększenie
zł
264

Szkoły podstawowe
a) wydatki bieŜące
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne
Ochrona zdrowia

264
13.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieŜące
Edukacyjna opieka wychowawcza

13.000
13.000
19.868

85415

Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieŜące

19.868
19.868

851

854

264
264

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.816 zł
Dział

Rozdz

700

Treść
Gospodarka mieszkaniowa

70004

RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
b) wydatki majątkowe

Zmniejszenie
zł
14.816
14..816
14.816

c) dokonuje się przeniesień między działami
Dział

Rozdz

801

Treść

Zmniejszenie Zwiększenie
zł
zł
15.000

Oświata i wychowanie
8001

854
85401

Szkoły podstawowe
a) wydatki bieŜące
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieŜące
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

§2
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi:
1) Dochody
29.775.034,68 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.455.431 zł
2) Przychody
5.435.629 zł
3) Wydatki
w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4) Rozchody
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

34.640.763,68 zł
3.455.431 zł
569.900 zł

U C H W A Ł A Nr ………….2009
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia …………………………. 2009 rok
w sprawie zmian do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień w Praszce
na 2009 rok.

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. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst
jednolity ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Miejska:

u c h w a l a co następuje:

§1
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 205/XXIII/2008 z dnia
12 listopada 2008 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
UzaleŜnień na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
w harmonogramie wydatków na 2009 rok zadanie III o nazwie: prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieŜy, a takŜe na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych zwiększa się
kwotę wydatków z 53.090,oo zł do kwoty 72.090,oo zł. Razem wydatki na 2009 rok
wyniosą 228.000,oo zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ………….2009
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia …………………………. 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień w Praszce
na 2010 rok.

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. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst
jednolity ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Miejska:
u c h w a l a co następuje:
§1
1. Uchwala się Miejsko Gminny Program Profilaktyki UzaleŜnień w Praszce na 2010
rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Miejsko Gminny Program Profilaktyki UzaleŜnień stanowi część strategii i integracji
polityki społecznej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr……../2009
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……. listopada 2009 r.
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) oraz art. 5 ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. – DzU nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr
225, poz. 1635, nr 245, poz.1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008 r. DzU nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, nr 223, poz. 1463; z 2009 r. DzU nr 56, poz. 458), Rada Miejska
w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,20 zł od 1 m 2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
17,80 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 – 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
a) od budowli słuŜących bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków, do
wytwarzania
i odprowadzania wody, do wytwarzania i odprowadzania c.o. i c.w.u. – 0,4% ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc uchwała Nr 201/ XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwała nr 214/XXIV/2008
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr ………./2009
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ….. listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień z 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) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. – DzU nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr 225, poz.
1635, nr 245, poz.1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008 r. DzU nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, nr 223, poz. 1463; z 2009 r. DzU nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich części oraz grunty:
a) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej,
b) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej,
c) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,
d) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
e) zajęte na potrzeby przesyłu gazu ziemnego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr ………./2009
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ….. listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
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) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. – DzU nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr 225, poz.
1635, nr 245, poz.1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008 r. DzU nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, nr 223, poz. 1463; z 2009 r. DzU nr 56, poz. 458), Rada Miejskiej w
Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Podatek od środków transportowych wynosi:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

(MAX 729,28 zł)

600 zł,

b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie:

(MAX 1.216,64 zł)

800 zł,

c) powyŜej 9 t i poniŜej 12 t:

(MAX 1.459,96 zł)

1.000 zł.

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ
(stawka MAX 2.786,03zł)
12 t, stawki podatku określone są w poniŜszej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
DWIE OSIE
1000
1100
1200
1300
TRZY OSIE
1100
1200
1300
1400
1500
1600

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
25
27
29
31

12
1200
25
1300
27
1400
29
1900
31
2100
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t do 8 t i poniŜej 12 t:

(MAX 1.

920 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 t, stawki podatku określone są w poniŜszej tabeli:
5. (stawka MAX do 36 t włącznie 2.153,41 zł oraz MAX powyŜej 36 t włącznie
2.786,03 zł)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
1
2
3
DWIE OSIE
12
18
1000
18
25
1100
25
31
1600
31
1800
TRZY OSIE
12
40
2200
40
2300
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniŜej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
(MAX
1.459,96zł)
900 zł
nie mniej niŜ

mniej niŜ

7. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą lub wyŜszą niŜ 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone są
w poniŜszej tabeli:
(stawka MAX do 36 t włącznie 1.703,27 oraz MAX powyŜej 36 t włącznie 2.153,41 zł)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku ( w złotych)
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
nie mniej niŜ
mniej niŜ
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

3
JEDNA OŚ
700
800
900
DWIE OSIE
1000
1100
1300
1400
TRZY OSIE I WIĘCEJ
1200
1300

8. Od autobusów o liczbie miejsc:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc:

(MAX 1.703,27 zł)

1.000 zł,

b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc:(MAX 2.153,41 zł)

1.700 zł.

§ 2.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc uchwała Nr 202/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

U C H W A Ł A Nr
/2009
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia
listopada 2009 r.
w sprawie zbycia działek niezabudowanych , połoŜonych w Praszce przy ul. Z. Nałkowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) , art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261 ,
poz. 2603 z póŜn. zm. ) Rada Miejska w Praszce

u c h w a l a , co następuje :

§1
Przeznacza się do sprzedaŜy w drodze przetargu niŜej wymienione , niezabudowane działki
oznaczone na karcie mapy 21 obrębu Praszka nr :
350 o powierzchni 0,1081 ha
351 o powierzchni 0,1010 ha
352 o powierzchni 0,0865 ha
353 o powierzchni 0,0844 ha
354 o powierzchni 0,0905 ha
objęte księgą wieczystą nr Kw 18 030 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu
Rejonowego w Oleśnie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………………..
w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca
2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz na podstawie art. 90 f ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
uchwala się co następuje:
§1
W uchwale Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka, w uchwale Nr 111/XI/2007 Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 30 października 2007r. zmieniającej uchwałę Nr 204/XXVII/2005
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych w Gminie Praszka wprowadza się następujące zmiany:
• § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzaleŜniona jest od dochodu
na osobę w rodzinie i stanowi niŜej wymieniony procent kwoty zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
- przy dochodach do 200 zł/ na osobę
- 200% zasiłku rodzinnego,
- przy dochodach od 201 – 351 zł/ na osobę
- 150% zasiłku rodzinnego,
- przy dochodach powyŜej 351 zł / na osobę
- 100% zasiłku rodzinnego.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr /09
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie gminy Praszka
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.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. z późn.
zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§1.
Uchwała określa zasady udzielania z budŜetu Gminy Praszka dotacji celowej na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Praszka.
§ 2.
1. Dotacja moŜe być udzielona kaŜdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem
zabytku, o którym mowa w ust. 1, jeŜeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny
do zabytku wynikający z uŜytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego lub trwałego zarządu.
2. Katalog prac przy zabytkach określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3.
1. Dotacja nie moŜe przekroczyć 80% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy
zabytku.
2. JeŜeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo jego
stan wymaga niezwłocznego podjęcia prac, dotacja moŜe być udzielona w wysokości do
100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
§ 4.
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Do wniosku naleŜy załączyć:
1) potwierdzenie o wpisie do rejestru zabytków
2) dokument potwierdzający tytuł władania i zgodę właściciela na przeprowadzenie prac
3) harmonogram prac lub robót wraz z przewidywanymi kosztami i źródłami
finansowania oraz terminem realizacji
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac
lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wymagają tego właściwe przepisy
3.Wnioski o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Praszki w terminie wyznaczonym
przez Burmistrza.
Informacja o naborze wniosków podawana jest kaŜdorazowo do publicznej wiadomości w
formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin ten nie ma zastosowania w
przypadku, o którym mowa w § 3 ust 2 niniejszej uchwały
4.Wnioski zweryfikowane przez Burmistrza Praszki stanowią podstawę do przygotowania
projektów uchwał Rady Miejskiej w Praszce o udzielenie dotacji poszczególnym

wnioskodawcom.
5.W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niŜ wnioskowana podmiot
uprawniony aktualizuje przed podpisaniem umowy zakres planowanych prac i wielkość
środków własnych.
6.Wnioski niekompletne lub złoŜone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
§5
1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej
w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2)szczegółowy zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
3)wysokość środków własnych
4) kwotę dotacji, tryb jej płatności i formę rozliczenia
5) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli
naleŜytego wykorzystania dotacji;
6) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli
w zakresie naleŜytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej
dokumentacji;
7) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części lub zwrotu
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuŜszy niŜ do dnia
15 grudnia roku budŜetowego.
§ 6.
1. Burmistrz Praszki ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji
oraz sposobu realizacji finansowanego z dotacji zadania.
2. Prawo kontroli obejmuje w szczególności:
1) przedstawienie przez wnioskodawcę, na kaŜde Ŝądanie Burmistrza , wszelkich
informacji dotyczących jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotacją;
2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie
objęte umową;
3) prawo wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową,
gospodarką środkami rzeczowymi oraz dokumentację związaną z dysponowaniem
środkami pienięŜnymi pochodzącymi z dotacji udzielonej z budŜetu Gminy Praszka.
§7.
W celu rozliczenia dotacji podmiot uprawniony po wykonaniu prac zobowiązany jest do
złoŜenia Burmistrzowi Praszki sprawozdania z realizacji zadania w terminie określonym w
umowie. Wraz ze sprawozdaniem składa się dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia
udzielonej dotacji w tym w szczególności:
1)opis wykonanych prac
2)umowy z wykonawcami
3)kosztorys powykonawczy wykonanych prac wraz kosztami zakupu materiałów
4)kopie wszystkich faktur i rachunków, kaŜda z faktur i rachunków winny być opisane tj. z
jakich środków wydatkowana została kwota, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów.
§ 8.
1. W przypadku stwierdzenia:
1) wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia sprawozdania w
terminie określonym w umowie;

2) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej całości lub części dotacji;
3) pobrania dotacji nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości
- podmiot, któremu udzielono dotacji ma obowiązek jej zwrotu na rachunek Gminy Praszka
na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr ...............
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ...............................
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Praszce.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach ( Dz. U. Nr 5 poz. 24 z 1998 r.,
Nr 106, poz. 668 z 2002 r., Nr 113, poz. 984 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.
565) uchwala się , co następuje:
§1
Powołuje się 5 osobową Radę Muzeum działającą przy Muzeum w Praszce w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Janina Baj
BoŜena Krupa
Adam Łucki
Bogusława Olejnik
Ewa Wiecha
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

