Uchwała Nr …. /XXXVII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 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
W uchwale Nr 293/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 - Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe
a) zwiększa się plan dochodów
Dział Rozdz
§
Treść

758
75801
2920
852
85212

2010

85213

2010

85295
2030

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań

Zwiększenie
ogółem zł

w tym:

71.552
71.552

dochody
bieżące
71.552
71.552

71.552
164.718
98.000

71.552
164.718
98.000

98.000

98.000

2.000

2.000

2.000

2.000

64.718
64.718

64.718
64.718

Dział

Rozdz

§

900
90019

0690
2400

Treść

bieżących gmin (związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy do budżetu nadwyżki
dochodów własnych lub środków
obrotowych

a) zmniejsza się plan dochodów
Dział Rozdz
§

754

75414
2010

852
85216
2030

Treść

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

Zwiększenie
ogółem zł

210.590

w tym:
dochody
bieżące
210.590

206.944,66 206.944,66

110.000,00 110.000,00
106.944,66 106.944,66

Zmniejszenie
ogółem zł

w tym:

1.000

dochody
bieżące
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

12.000
12.000
12.000

12.000
12.000
12.000

2) W § 2 - Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków
Dział

Rozdz

801
80101

852
85212

Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
71.552
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
71.552
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
71.552
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenie
ogółem zł
71.552
71.552

164.718
98.000

I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
b) wydatki związane z realizacją statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213

85295

900
90019

75414

852
85216

2.850
2.850
95.150

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
2.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.000
Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
64.718
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
I. wydatki bieżące
w tym:
158.944,66
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
b) wydatki związane z realizacją statutowych
158.944,66
zadań
II. wydatki majątkowe
w tym:
58.000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) uzbrojenie w sieć wodociągową i
kanalizacji sanitarnej terenów w rejonie ul.
Skłodowskiej i Kolorowej - 58.000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków
Dział Rozdz
754

98.000

Treść

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.000
b) wydatki związane z realizacją statutowych
1.000
zadań
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki stałe
I. wydatki bieżące

2.000

2.000

64.718
64.718

216.944,66
216.944,66
152.590

58.000

Zmniejszenie
ogółem zł
1.000
1.000
1.000

12.000
12.000
12.000

Dział

Rozdz

Treść
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenie
ogółem zł
12.000

3) W związku z likwidacją z dniem 1.01.2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uchyla się § 13 uchwały wraz z załącznikiem nr 11
do uchwały.
§ 2.
W § 6 wprowadza się ust. 6 o brzmieniu:
„6. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000 zł.”

§ 3.
Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej gminy na 2010r. Nr 5 zgodnie
ze zmianami w niniejszej uchwale.

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
31.054.315,70 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.490.991 zł
2) Przychody
7.687.895 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.

35.062.585,70 zł
3.490.991 zł
3.679.625 zł

Uchwała Nr XXXVII/……../2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2011
środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 1 ust. 1, w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego
2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Praszce uchwala
co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVII/…. /2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia
Praszka z siedzibą w Praszce.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)
Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje :
§ 1.
W uchwale nr 290/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009r.w
sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce
wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pożyczkę udziela się na okres do 30.06.2010 roku.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …./XXXVII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Praszki aportu
w formie środka trwałego
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.) Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wniesienie przez Burmistrza Praszki do Energii Praszka Sp. z o.o.
z siedzibą w Praszce przy ul. Mickiewicza 14 aportu w postaci węzła cieplnego
przebudowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sportowa w Praszce o łącznej
wartości 30.299,20 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ………………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………… 2010 r.
w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 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.), art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PPU „GOSKOM”
Sp. z o.o. w Praszce, Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§1
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PPU „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce na okres od
1 maja 2010r. do dnia 30 kwietnia 2011r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ………………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………… 2010 r.
w sprawie: dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 )
Rada Miejska w Praszce
u c h w a l a, co następuje :
§1
1. Wprowadza się dopłatę do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 (ludność, budżet)
w wysokości 8,88 zł.
2. Dopłata obowiązuje w okresie od 1 maja 2010r. do 30 kwietnia 2011r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Traci moc uchwała Nr 229/XXVII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie dopłaty do ścieków dla grupy I.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr……………….
RADY MIEJSKIEJ

w PRASZCE

z dnia …………………..2010r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.

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 art.21 ust 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r Nr 31 poz 266 z późn. zm.). – Rada Miejska uchwala
co następuje:
§1
W uchwale Nr 146/XV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2008r w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Praszka na lata 2008 – 2012 wprowadza się następujące zmiany :
1. § 5 otrzymuje brzmienie :
„ § 5. Dopuszcza się w latach objętych programem sprzedaż lokali mieszkalnych
położonych w Praszce przy ul. Senatorskiej 54a , Sienkiewica 5oraz w miejscowości
Aleksandrów
nieruchomość oznaczoną numerem 15 .”
§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 .

U C H W A Ł A Nr
/2010
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia
marca 2010 r.
w sprawie połączenia nieruchomości i ponownego podziału na działki gruntu oraz
zamiany części nieruchomości które weszły w skład nowo wydzielonych
działek gruntu

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. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 261 , poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm. ) R a d a
Miejska
uchwala ,co następuje :
§1
Wyraża się zgodę na połączenie i ponowny podział na działki gruntu , działek stanowiących
własność Gminy Praszka , oznaczonych na karcie mapy 2 obrębu Praszka nr 142/8 , 140/4 ,
588/10 , 145/2 i na karcie mapy 21 obrębu Praszka nr 159/16 o łącznej powierzchni 0,1505 ha
z działkami osoby fizycznej oznaczonymi na karcie mapy 2 obrębu Praszka nr 588/12 ,146/3 ,
146/4 o łącznej powierzchni 0,0953 ha oraz na dokonanie w drodze zamiany wzajemnego
przeniesienia praw do nieruchomości , które weszły w skład nowo wydzielonych działek
gruntu , zgodnie ze wstępnym projektem podziału z dnia 16 marca 2010 r.
§2
Ponieść połowę kosztów związanych z połączeniem i ponownym podziałem działek oraz
zamianą nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia
marca 2010 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem
pod ulicę Ogrodową w Kowalach

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.) u c h w a l a s i ę , co
następuje :

§1
Nabyć działkę oznaczoną na karcie mapy 2 obrębu Kowale nr 145/49 o pow. 0,0153 ha dla
której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Oleśnie urządzono księgę
wieczystą nr Kw 37 175.
§2
Ponieść koszty związane z przeniesieniem prawa własności działki.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ……/………/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia………………………….. roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo
Szyszków.

Na podstawie art. 18 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 uchwala:

§1
Wyraża zgodę na przystąpienie sołectwa Szyszkow do programu Odnowa Wsi, realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

§2
Koordynację realizacji programu z ramienia Urzędu Miejskiego Praszce powierza się Panu
Krzysztofowi Pietrzyńskiemu – Sekretarzowi .

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ……/………/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia………………………….. roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia pn. „Opolski Mikro Fundusz
Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej” z siedzibą w ……………… .

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 84 ust. 1 i ust. 2 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 uchwala, co następuje:

§1
Wyraża zgodę na utworzenie Stowarzyszenia pn. „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz
Rozwoju Gospodarki Społecznej” z siedzibą w ……………… .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………..2010 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia
zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art.36 pkt 2 lit.f, art.39 ust.2, art.44 i art.96 ust.3 i
4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175,
poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala:
§1
1. Gmina Praszka sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym
na terenie gminy jeżeli brak jest podmiotów lub osób zobowiązanych do dokonania
pochówku, albo innych podmiotów lub osób deklarujących dokonanie pochówku
zmarłego.
2. Z wnioskiem o sprawienie pogrzebu przez gminę może wystąpić także osoba
zobowiązana do pochówku pozostająca w niedostatku (dochód jej lub jej rodziny nie
może być wyższy od kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o
pomocy społecznej) przy jednoczesnym braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z
ZUS lub KRUS.
3. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić,
a zmarłym na terenie gminy, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora.
4. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów
prawa oraz zwyczajów miejscowych.
5. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznanie zmarłego pogrzeb jest
przeprowadzony zgodnie z panującym w gminie zwyczajem.
6. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
7. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek Pomocy
Społecznej zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.
8. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy uwzględnieniu ceny oferowanej za
usługę pogrzebową (najniższe koszty).
9. Wykonanie usługi pogrzebowej Ośrodek Pomocy Społecznej zleca na piśmie firmie
wyłonionej w trybie określonym w ust.8, określając obowiązki, dzień i godzinę
pochówku oraz niezbędne dane osoby zmarłej.
§2
1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w
konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem
zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Praszka.

2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z:
a) przechowywaniem zwłok,
b) przygotowaniem zmarłego do pochówku,
c) zakupem ubrania,
d) zakupem trumny i wiązanki,
e) transportem,
f) obsługą pochówku,
g) innymi czynnościami wynikającymi z okoliczności, zgodnie z wyznaniem
zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.
§3
1. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzu położonym na
terenie Gminy Praszka.
2. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu, niż tym o którym mowa w ust.1, może
być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od
kosztów pochówku sprawianego na cmentarzu na terenie Gminy.
§4
1. Zwrot kosztów firmie wykonującej usługę pogrzebową następuje na podstawie
rachunków potwierdzających dokonanie pochówku.
2. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:
a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia
społecznego;
b) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek
pogrzebowy, a zostawiła ona majątek.
3. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust.2, pkt b) dokonują:
a) spadkobiercy z masy spadkowej,
b) małżonek,
c) zstępni przed wstępnymi
jednorazowo gotówką na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. W
uzasadnionych przypadkach zwrot może nastąpić w ratach miesięcznych.
4. W przypadku sprawienia pogrzebu dla:
a) osoby bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego nieposiadającej
jakichkolwiek dochodów i majątku,
b) osoby, której tożsamości nie da się ustalić,
c) osoby samotnej, która nie nabyła uprawnień do zasiłku pogrzebowego z
ubezpieczenia społecznego, nieposiadającej jakichkolwiek dochodów, majątku
i brak jest osób zobowiązanych do dokonania pochówku,
koszty pogrzebu pokrywa gmina.
§5
Traci moc uchwała Nr 330/XLII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 15 września 2006
roku w sprawie sprawiania pogrzebu , w tym osobom bezdomnym.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr ........./XXXVII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………………….. 2010 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą
w Kup.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
/Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm./ Rada Miejska

uchwala , co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
przekształcenia poprzez likwidację działalności działalności medycznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt
UCHWAŁA Nr ........./…../…..
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………………………..

zmieniająca uchwałę Nr 95/X/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy
Praszka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
późn.zm./ Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 95/X/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 września 2007 r. w sprawie
preferencji dla inwestorów

tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka

wprowadza się następujące zmiany:
1/

§ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zwolnienie na podstawie uchwały , o której mowa w

ust. 1 zachowują to zwolnienie w przypadku zwiększenia po 1 kwietnia 2010 r. co najmniej
20 nowych stałych miejsc pracy w okresie 3 kolejnych miesięcy. Do tych przedsiębiorców
stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2 uchwały Nr 95/X/2007. Pod pojęciem stałych miejsc pracy
rozumie się utrzymanie zatrudnienia przez okres trwania ulgi.
2/ Dla przedsiębiorców, o których mowa w 13 ust.2 dodaje się załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Lista osób zatrudnionych
od 1 kwietnia 2010 roku na nowe miejsca pracy

1. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy i adres:
Imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy ……………………………………………
NIP: ………………………………. Regon…………………………………………….

Lp. Nazwisko i imię

NIP

PESEL

Data zatrudnienia Wymiar
czasu pracy

