U c h w a ł a Nr /XLIII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia … października 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 321/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia
17 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie
udziałów w Spółce Energia Praszka.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwały:
1. Nr 321/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie udziałów w Spółce Energia Praszka,
2. Nr 334/XLI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie udziałów w Spółce
Energia Praszka.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …./XLIII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 28 października 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
§
851
85154
0480
854
85415
2030

Treść

Kwota zł

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dochody bieżące
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

20.000
20.000
20.000
20.000
11.398
11.398
11.398
11.398

2) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków
Dział Rozdz
851
85152

Treść

Kwota zł

OCHRONA ZDROWIA

20.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

20.000
20.000
20.000
20.000

Dział

Treść

Rozdz

854
85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
11.398

Kwota zł
11.398
11.398
11.398

§ 2.
Dokonuje się przeniesień między działami:
1) zmniejsza się wydatki w dzialach
Dział Rozdz
400
40001

750
75023

75075

900
90003

90004

90019

Treść

Kwota zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie ciepła
II. wydatki majątkowe
w tym:
2) zakup i objęcie akcji i udziałów
2.600.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym:
13.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
13.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1.400
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
1.400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
6.000
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
6.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
4.000
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
4.000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystaniem ze środowiska
I. wydatki bieżące
w tym:

2.600.000
2.600.000
2.600.000

14.400
13.000
13.000

1.400
1.400

60.000
6.000
6.000

4.000
4.000

25.000
25.000

Dział

Treść

Rozdz

90095

926
92605

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
Pozostała działalność
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
I. wydatki bieżące
w tym:
2) dotacje na zadania bieżące
Razem

2) zwiększa się wydatki w działach
Dział Rozdz
600
60016

700
70004

754
75412

75416

852
85215

854

Kwota zł
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
18.000
18.000
18.000
18.000
2.692.400

Treść

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań
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 Gana)
Straż Miejska
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POMOC SPOLECZNA
Dodatki mieszkaniowe
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota zł
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
14.400
1.400
1.400
1.400
1.400
13.000
13.000
13.000
13.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000

Dział

Treść

Rozdz
85415

Pomoc materialna dla uczniów
I. wydatki bieżące
w tym:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem

Kwota zł
8.000
8.000
8.000
92.400

§ 2.
W - Załączniku nr 3 Plan przychodów dokonuje się zmniejszenia przychodów
§

Treść

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Kwota
zł
2.600.000

§ 3.
1. Zmniejsza się kwotę deficytu do kwoty 3.629.270 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości
6.724.825 zł.
§ 4.
W § 6 zmienia się brzmienie ust. 6:
„6. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.”
§ 5.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
32.378.229,91 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.732.983 zł
2) Przychody
7.308.895 zł
3) Wydatki
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4) Rozchody
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

36.007.499,91 zł
3.732.983 zł
3.679.625 zł

Uchwała Nr……../2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……. października 2010 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, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675)
oraz art. 5 ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010r. – DzU nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), 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 – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m 2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,30 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
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 służących 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.

Traci moc uchwała Nr 277/ XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19
listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr ………../2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……..października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675) oraz art.
19 pkt 1lit.a, i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010r. – DzU nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:
1) za sprzedaż małych ilości przy zajmowanej powierzchni do 1 m 2

(3 zł)

4,00 zł

2) za sprzedaż:
a) ze stanowiska o powierzchni do 3 m2 za każde następne rozpoczęte 3m2
opłata wzrasta o 11 zł

(10 zł)

11,00 zł

b) z oznakowanego (ponumerowanego) stanowiska handlowego
o powierzchni do 21 m2zastrzeżeniem postanowienia wynikającego z lit.„c”(21zł) 22,00 zł
c) z oznakowanego stanowiska handlowego nr 101,108 i 116 o powierzchni do 21 m2
(28zł)

29,00 zł

3) za sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t produktów rolnych
(10zł)

i ogrodowych

11,00 zł

4) za sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t produktów rolnych
(20zł)

i ogrodowych

22,00 zł

5) za sprzedaż z pojazdów mechanicznych i przyczep towarów innych niż rolne
i ogrodowe

(30zł)

33,00 zł

§ 2.
1. Opłatę targową pobiera inkasent, wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.
2. Inkasentem jest Pani Teresa Czernek, a w razie niemożności wykonywania przez nią
funkcji Urząd Miejski.
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Pani Teresy Czernek za inkaso w wysokości
80 % minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

§ 3.
Traci moc:
1) uchwała Nr 200/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenie
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr …../2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ….października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr
157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. –
DzU nr 95 poz. 613, nr 96 poz. 620), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Podatek od środków transportowych wynosi:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

640 zł,

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

860 zł,

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t:

1.100 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17

17
19

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
DWIE OSIE
1040
1160
1240
1340
TRZY OSIE
1160
1240

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4
1140
1200
1300
1560
1200
1300

19
21
23
25
12
25
27
29
31

21
23
25

1340
1460
1560
1660
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
25
1240
27
1340
29
1460
31
1960
2160

1400
1500
1900
2080
1300
1640
2200
2760
2780

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t do 8 t i poniżej 12 t:

980 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
36
40

36
40

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
DWIE OSIE
1040
1160
1660
1860
TRZY OSIE
1740
2080
2180

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4
1180
1240
2080
2150
2150
2200
2780

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
980 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone są
w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
JEDNA OŚ
740
840
940
DWIE OSIE
1040
1160
1340
1440
TRZY OSIE I WIĘCEJ
1260
1340

nie mniej niż

mniej niż

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

4

12
18
25

18
25

12
28
33
36

28
33
36

12
36

36

860
960
1040
1140
1260
1660
1740
1460
1580

7. Od autobusów o liczbie miejsc:
a) mniejszej niż 30 miejsc:

1.040 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:

1.780 zł.
§ 2.

Traci moc uchwała Nr 289/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr……………………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………………………………..

w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostkach
organizacyjnych gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.93 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157
poz.1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunki dochodów własnych utworzone
w jednostkach budżetowych:
1) Publicznym Gimnazjum w Praszce,
2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce,
3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce,
4) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce,
5) Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalach,
6) Publicznej Szkole Podstawowej w Strojcu,
7) Publicznej Szkole Podstawowej w Ganie,
8) Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbiu,
9) Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmościu,
10) Zespole Placówek Specjalnych w Praszce,
11) Publicznym Przedszkolu nr 1 w Praszce,
12) Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce,
13) Publicznym Przedszkolu w Strojcu.

§2
Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, o których
mowa w §1 podlegają przekazaniu do budżetu gminy Praszka według stanu na dzień 31
grudnia 2010 roku.

§3
Traci moc uchwała nr 113/XI/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 października 2007
roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych
gminy.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr……………………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………………………………..

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
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.223 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
Tworzy się rachunek dochodów własnych przy Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Praszce.

§2
Źródłem dochodów własnych jednostki, o której mowa w § 1 są:
1) środki finansowe uzyskane ze świadczenia usług z najmu i dzierżawy pomieszczeń
2) wpłaty za żywność
3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.

§3
1. Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznacza się na :
1) remonty lub odtworzenie mienia;
2) finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki.
2. Wydatki z rachunku dochodów własnych mogą być dokonywane do wysokości kwot
dochodów zgromadzonych na rachunku w ramach planu finansowego.
3. Środki finansowe pozostające na rachunku o których mowa w § 1 na dzień 31 grudnia
roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie
do dnia 5 stycznia następnego roku.

§4
1. Plan finansowy rachunku dochodów własnych na dany rok budżetowy opracowuje
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce. Zasady opracowania i sprawozdań z
jego wykonania określają przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej jednostek
budżetowych.

2. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce dysponuje samodzielnie środkami na
rachunku dochodów własnych.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr ………………..
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia……………… 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia
30 marca 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, co następuje:
§1
Uchyla się uchwałę Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

