Uchwała Nr …./XLII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 września 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
750
75056
2010

754
75412
0960
758
75801

2920
801
80101
2007

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

Zwiększenie zł
2.758
2.758
2.758
2.758

1.500
1.500
1.500
1.500
20.000
20.000
20.000
20.000
200.830,15
152.520
152.520
129.642

Dział

Rozdz

§
2009

80110
2007

2009

852
85213

2010

Treść
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Gimnazja
dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

Zwiększenie zł
22.878

48.310,15
48.310,15
41.063,62

7.246,53

1.000
1.000

1.000
1.000

2) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków
Dział Rozdz
750
75056

754
75412

Treść

Kwota zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.758

Spis powszechny i inne
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym:
2.758
a) wynagrodzenia i składki od nich
2.758
naliczane
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

2.758
2.758

1.500
1.500

Dział

Treść

Rozdz

Kwota zł

II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80101

80110

852
85213

Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych
zadań
4) wydatki na programy z udziałem
środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Gimnazja
I. wydatki bieżące
w tym:
4) wydatki na programy z udziałem
środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3
POMOC SPOŁECZNA

1.500
1.500
220.830,15
172.520
172.520
20.000
20.000
152.520
48.310,15
48.310,15
48.310,15
1.000

Składki na ubezpieczenia 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 jedn. budżetowych, w tym:
1.000
a) wynagrodzenia i składki od nich
1.000
naliczane

1.000

1.000

§ 2.
Dokonuje się przeniesień między działami:
1) zmniejsza się wydatki w działach
Dział Rozdz
750
75075

926
92601

Treść

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
I. wydatki bieżące
w tym:

Kwota zł
7.900
7.900
7.900
7.900
7.900
8.000
8.000
8.000

Dział

Treść

Rozdz

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
(fundusz Sołecki Kowali)
2) zwiększa się wydatki w działach
Dział Rozdz
754
75412

921
92109

Kwota zł
8.000
8.000

Treść

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
( fundusz Sołecki Kowali)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
I. wydatki bieżące
w tym:
2) dotacje na zadania bieżące

Kwota zł
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.900
7.900
7.900
7.900

§ 3.
1) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000 zł
Dział

Rozdz

758
75818

Treść
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jedn. budżetowych , w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań

Kwota zł
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

2) Środki z rezerwy celowej przenosi się do działu
Dział

Rozdz

754
75478

Treść
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZRCIWPOŻAROWA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Kwota zł
3.000
3.000
3.000
3.000

§ 4.
1) Zmniejsza się wydatki w dziale
Dział

Treść

Rozdz

757
75704

Kwota zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wypłaty z tytułu poręczeń
800.000

800.000
800.000
800.000

§ 5.
W załączniku nr 3 – Plan przychodów dokonuje się zmniejszenia przychodów
§
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Kwota
zł
800.000

§ 6.
1. Zmniejsza się kwotę deficytu do kwoty 6.229.270 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości
9.324.825 zł.
§ 7.
Dokonać zmian w załącznikach do uchwały budżetowej gminy na 2010r. nr 2a, 5 i 7 zgodnie ze
zmianami w niniejszej uchwale.
§ 8.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
32.295.961,91 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.676.694 zł
2) Przychody
9.908.895 zł
3) Wydatki
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4) Rozchody
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

38.525.231,91 zł
3.676.694 zł
3.679.625 zł

U C H W A Ł A Nr ……………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………………………
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Strojec”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w
Praszce uchwala:
§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Strojec”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§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 ……………………

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w
Praszce uchwala:
§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Strojec”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§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 ……………………….
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szyszków”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w
Praszce uchwala:
§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Strojec”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./XLII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Trooz w Belgii.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a 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
Nawiązać stosunki partnerskie z Gminą Trooz w Belgii.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
UMOWA O WSPÓŁ PRACY
pomiędzy
Gminą PRASZKA /woj. opolskie POLSKA/ a Miastem TROOZ / BELGIA/
Dążąc wzajemnie do nawiązania i pogłębienia przyjacielskich stosunków między Gminą
Praszka a Gminą/ Miastem Trooz oraz do rozwoju i umacniania zainteresowań życiem
społeczności Gminy Praszka i Miasta Trooz ,
Gmina Praszka reprezentowana przez Pana Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki
oraz Gmina/ Miasto Trooz reprezentowane przez Panią Denise Laurent – Burmistrza Trooz
zawierają porozumienie o partnerstwie .
Celem porozumienia jest dążenie do rozwoju i wspierania współpracy oraz przyjaznych
stosunków poprzez:
- wizyty delegacji obu gmin ,
- rozwijania współpracy w dziedzinie oświaty i edukacji poprzez wymianę młodzieży szkolnej
i wzajemne kontakty nauczycieli,
- rozwijanie współpracy w zakresie kultury, sportu, turystyki i działalności artystycznej poprzez
wymianę specjalistów i zespołów z różnych dziedzin,
- podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów między jednostkami administracyjnymi oraz
dokonywanie wymiany doświadczeń i informacji w zakresie samorządności lokalnej,
- ułatwianie rozwoju kontaktów między mieszkańcami poprzez działalność organizacji, związków
i stowarzyszeń ,
- wzajemne kontakty między rodzinami.
Współpraca między gminami prowadzona będzie w oparciu o odpowiednie umowy, uzgodnienia
i protokoły zawierane między organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i innymi podmiotami
z obu gmin partnerskich.
Partnerstwo powinno być prowadzone na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia i otwartości,
a także opierać się na chęci pogłębienia przyjaznych stosunków pomiędzy mieszkańcami obu gmin.

Praszka, dnia ………………..

W imieniu Gminy Praszka
Jarosław Tkaczyński
Burmistrz Praszki

W imieniu Miasta/Gminy Trooz

Denise Laurent
Burmistrz Trooz

U C H W A Ł A Nr
/2010
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej , położonej w Praszce
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 2010 r. nr 102 ,
poz. 651 ) Rada Miejska w Praszce
uchwala , co następuje :
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną działkę oznaczoną na karcie
mapy 3 obrębu Praszka nr
293/2 o powierzchni 0,0703 ha
posiadająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie księgę
wieczystą numer KW 28 486.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
/2010
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej , położonej w Praszce

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 2010 r. nr 102 ,
poz. 651 ) Rada Miejska w Praszce
uchwala , co następuje :
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną działkę oznaczoną na karcie
mapy 2 obrębu Praszka nr
682 o powierzchni 0,1437 ha
posiadająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Oleśnie księgę
wieczystą numer KW 31 672.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./XLII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Program indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
nr POKL.09.01.02-16-097/10 w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala:
§1
Przyjmuje się do realizacji projekt systemowy pod nazwą „Program indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

