Uchwała nr …/VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie
w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku przekształca się sześcioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Ganie z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Ganie
o strukturze organizacji klas IV- VI z oddziałem przedszkolnym.
2. Zapewnia się uczniom klas I-III możliwość nauki z dniem 1 września 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Wierzbiu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach
w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku przekształca się sześcioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Kowalach z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową w Kowalach
o strukturze organizacji klas IV –VI z oddziałami przedszkolnymi.
2. Zapewnia się uczniom klas I-III możliwość nauki z dniem 1 września 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Przedmościu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbiu obniża się
stopień organizacyjny do klas I - III z oddziałem przedszkolnym .
2. Zapewnia się uczniom klas IV-VI możliwość kontynuowania nauki z dniem 1 września
2011 roku w Szkole Podstawowej w Ganie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust 6 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmościu obniża się
stopień organizacyjny do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
2. Zapewnia się uczniom klas IV-VI możliwość kontynuowania nauki z dniem 1 września 2011
roku w Szkole Podstawowej w Kowalach.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 1, ust.
2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Strojcu i Publicznego Przedszkola w Strojcu, Rada Miejska w
Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.
Tworzy się z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

§ 2.
Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały .
§ 3.
Organizację Zespołu określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ……..……
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku

AKT

ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.2 pkt. 1, art. 58 ust.
1, ust. 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu i Publicznego Przedszkola w Strojcu, Rada
Miejska w Praszce:
1.

Tworzy z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu w skład,
którego wchodzą:
1/ Publiczna Szkołą Podstawowa w Strojcu,
2/ Publiczne Przedszkole w Strojcu

2.

Nazwa brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

3.

Siedzibą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jest miejscowość Strojec ul. Szkolna 6.

4.

Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obejmuje:
1/ obwód ustalony dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu tj. miejscowości
Strojec, Brzeziny, Prosna, Skotnica, Rosochy, Tokary, Wygiełdów
2/ obwód ustalony dla Publicznego Przedszkola w Strojcu tj. miejscowości: Strojec,
Brzeziny, Prosna, Skotnica, Rosochy, Tokary, Wygiełdów.

5. Organem prowadzącym Zespół Szkolno - Przedszkolny jest Gmina Praszka.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ………………..
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu
I. WSTĘP
Statut został opracowany na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z
późn. zm.).
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny
w Strojcu.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Praszka.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
5. Siedziba i adres Zespołu: Strojec, ul. Szkolna 6, 46-320 Praszka.
6. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Praszka.
7. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Praszce.
§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu, zwana dalej szkołą;
2) Publiczne Przedszkole w Strojcu, zwane dalej przedszkolem.
2. Obie placówki działają na podstawie odrębnych statutów.
§ 3.
1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu posiada brzmienie:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu
2. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu posiada brzmienie:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
Publiczne Przedszkole w Strojcu
3. Nazwa szkoły i nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
4. W sprawach dotyczących szkoły podstawowej obowiązują pieczęcie i stemple o treści jak w ust.
1.
5. W sprawach dotyczących przedszkola używane są pieczęcie i stemple o treści jak w ust. 2.
6. W pozostałych przypadkach obowiązują pieczęcie i stemple o treści:
„Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu; Strojce ul. Szkolna 6,46-320 Praszka

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 4.
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy.
2. Zespół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia danego typu szkoły poprzez:
1) wybór i realizację szkolnego zestawu programów nauczania,
2) prowadzenie skutecznych form nauczania,
3) prowadzenie innowacji pedagogicznych
4) organizacje zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, kół zainteresowań i
organizacji uczniowskich,
5) zatrudnianie kwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dbałość o podnoszenie jej
kwalifikacji zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia nauczycieli,
6) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
7) zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajęć i przebywania uczniów na terenie
szkoły.
3. Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie o systemie oświaty poprzez:
1) opracowanie i realizację szkolnego programu wychowawczego,
2) opracowanie i realizację szkolnego programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,
3) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,
4) stałą współpracę z rodzicami,
5) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
4. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb między innymi
poprzez:
1) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i szkole
oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem i szkołą,
2) system zapomóg i stypendiów,
3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
4) współpracę z pedagogiem szkolnym,
5) prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.
5. Zespół organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów poprzez:
1) organizowanie zebrań śródokresowych i okresowych dla rodziców,
2) organizowanie konsultacji dla rodziców z udziałem nauczycieli,
3) organizowanie prelekcji związanych z problematyką wychowawczą profilaktyką uzależnień
lub inną w zależności od zainteresowań rodziców,
4) stworzenie możliwości udziału rodziców w lekcjach otwartych.
IV. ORGANY ZESPOŁU
§ 5.
Organem Zespołu jest:
1) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Ilekroć w statutach szkoły podstawowej i przedszkola jest mowa o dyrektorze szkoły
podstawowej lub dyrektorze przedszkola należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu.
2) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej.
3) Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola,

3) Pozostałe organy szkoły i przedszkola funkcjonują odrębnie według zasad ustalonych w
statutach.
§ 6.
1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 7.
1. Dyrektor Zespołu planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje prace Zespołu, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego,
4) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela odbywającego staż,
5) przydziela opiekuna stażu,
6) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
7) umożliwia nauczycielowi udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z
jego planem rozwoju zawodowego i potrzebami szkoły,
8) przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach
ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje uchwały podjęte niezgodnie z prawem,
powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
9) dysponuje środkami w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i zezwala na jego realizację poza szkołą na
określonych warunkach,
11) opracowuje arkusze organizacyjne Zespołu i prowadzi dokumentację pedagogiczną w sposób
określony odrębnymi przepisami,
12) dba o powierzone mienie,
13) reprezentuje Zespół na zewnątrz,
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu przedstawia odpowiedniej radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz inne informacje o działalności szkoły i przedszkola.
3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i
Pozostałych pracowników.
§ 8.
1. W Zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy liczba oddziałów
wynosi conajmniej 12.
2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska
kierownicze.
V. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 9.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają
odrębne arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola, opracowane przez dyrektora Zespołu,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusze te
zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszach organizacyjnych zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
i przedszkola, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonych
arkuszy organizacyjnych placówek wchodzących w skład Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 10.
Dla celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne,
2) salę gimnastyczną i boisko sportowe,
3) bibliotekę,
4) świetlicę,
5) sekretariat,
6) gabinet dyrektora,
7) pokój nauczycielski,
8) szatnie,
9) kuchnię i zaplecze kuchenne,
10) plac przedszkolny.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania szkoły i przedszkola regulują zapisy w statutach
szkoły
i przedszkola.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi statutami maja zastosowanie odrębne przepisy
prawa.
3. O wniesienie poprawek do statutu może wnioskować każdy z organów szkoły lub przedszkola.
§ 12.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 13.
Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu i przepisami
prawa.
§ 14.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Uchwała Nr …/VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6, 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.

W uchwale Nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 2 tabela nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
4/ objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr ….VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Lp
1.
1a
1b
1c
2.

2a
2b
2c
2d

2e
3.
4.

4a

5.
6.
7.
7a

7b

Wyszczególnienie

Prognoza
Prognoza
Prognoza
Prognoza
2011r.
2012r.
2013r.
2014r.
Dochody ogółem, z tego:
33.828.843,85 30.796.000 30.648.247 28.800.000
dochody bieżące
28.549.623,85 28.350.000 28.760.000 28.400.000
dochody majątkowe, wtym:
5.279.220 2.446.000 1.888.247
400.000
ze sprzedaży majątku
700.000
400.000
400.000
400.000
Wydatki bieżące (bez odsetek i 28.349.391,85 27.150.000 27.560.000 26.900.000
prowizji od: kredytów i
pożyczek
oraz
wyemitowanych
papierów
wartościowych), w tym:
na wynagrodzenia i składki od
12.360.395 12.400.000 12.600.000 12.800.000
nich naliczane
związane z funkcjonowaniem
7.945.584 8.060.000 8.185.000 8.300.000
JST
z tytułu gwarancji i poręczeń,
2.256.355
767.662
763.543
w tym:
gwarancje
i
poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z
art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem
145.339,85
art. 226 ust. 4 ufp
Różnica (1-2)
5.479.452 3.646.000 3.088.247 1.900.000
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp,
angażowane
na
pokrycie
deficytu
budżetu
roku
bieżącego
Inne przychody nie związane z
zaciągnięciem długu
Środki do dyspozycji (3+4+5)
5.479.452 3.646.000 3.088.247 1.900.000
Spłata i obsługa długu, z tego:
2.033.000 1.558.000 1.993.200
852.300
1.833.000 1.358.000 1.893.200
rozchody z tytułu spłaty rat
752.300
kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych
wydatki bieżące na obsługę
200.000
200.000
100.000
100.000

Lp

8.
9.
10.
10a
11.
12.
13.
13a

13b

14.

15.
15a
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Wyszczególnienie

Prognoza
2011r.

Prognoza
2012r.

Prognoza
2013r.

Prognoza
2014r.

długu
Inne rozchody (bez spłaty
długu np. udzielone pożyczki)
Środki do dyspozycji (6-7-8)
3.446.452 2.088.000 1.095.047 1.047.700
Wydatki majątkowe, w tym:
8.422.670 4.986.000 2.000.000
100.000
wydatki majątkowe objęte
4.362.220 2.046.000 1.488.247
limitem art. 226 ust. 4 ufp
Przychody (kredyty, pożyczki,
4.976.218 3.898.000 1.904.953
52.300
emisje obligacji)
Rozliczenie budżetu (9-10+11)
0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kwota długu, w tym:
8.104.072 10.644.072 10.655.725 9.955.725
łączna kwota wyłączeń z art.
2.362.598 3.562.598 3.262.598 2.662.598
243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.
170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust.
1.175.000
250.000
250.000
500.000
3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3
sufp przypadająca na dany rok
budżetowy
Kwota zobowiązań związku
0
0
0
0
współtworzonego przez JST
przypadających do spłaty w
danym roku budżetowym
podlegająca
doliczeniu
zgodnie z art. 244 ufp
Planowana łączna kwota spłaty
12,68%
7,55%
9,00%
2,96%
zobowiązań
maksymalny
dopuszczalny
3,93%
1,92%
1,25%
3,84%
wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty z
nie
nie
nie
tak
art. 243 ufp po uwzględnieniu
art. 244 ufp
Planowana łączna kwota spłaty
9,21%
6,74%
8,18%
1,22%
zobowiązań do dochodów
ogółem max15% z art. 169
sufp
Zadłużenie/dochody ogółem
16,97%
22,99%
24,12%
25,32%
[(13-13a):1] – max 60% z art.
170 sufp
Wydatki bieżące razem (2+7b) 28.549.391,85 27.350.000 27.660.000 27.000.000
Wydatki ogółem (10+19)
36.972.061,85 32.336.000 29.660.000 27.100.000
Wynik budżetu (1-20)
-3.143.218 -1.540.000
988.247 1.700.000
Przychody budżetu (4+5+11)
4.976.218 3.898.000 1.904.953
52.300
Rozchody budżetu (7a+8)
1.833.000 1.358.000 1.893.200
752.300

Załącznik Nr 1a
do uchwały nr …./2011
Rady Miejskiej Praszce
z dnia 22 marca 2011r.

Prognoza długu na lata 2011-2018
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

2011r.

3

Prognoza na lata
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

1

Dochody ogółem

33.828.843,85

30.796.000

30.648.247

28.800.000

29.300.000

29.800.000 30.100.000 31.000.000

2.

Wydatki ogółem

36.972.061,85

32.336.000

29.660.000

27.100.000

27.100.000

27.300.000 27.600.000 28.000.000

3.

Wynik

-3.143.218

-1.540.000

988.247

1.700.000

2.200.000

2.500.000

2.500.000

3.000.000

3.143.218

1.540.000

988.247

1.700.000

2.200.000

2.500.000

2.500.000

3.000.000

budżetu

(nadwyżka+/deficyt-)
3.1

Finansowanie deficytu:
- kredyty i pożyczki

3.2

Przeznaczenie nadwyżki:
-

spłata

zaciągniętych

zobowiązań
4.

Przychody ogółem

4.976.218

3.898.000

1.904.953

52.300

-

-

-

-

5.

Rozchody ogółem

1.833.000

1.358.000

1.893.300

752.300

2.156.356

2.500.000

2.500.000

2.799.369

6.

Kwota długu

8.104.072

10.644.072

10.655.725

9.955.725

7.799.369

5.299.369

2.799.369

0

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2010r. 4.960.854 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr …/VI/2011 z dnia 22 marca 2011r.

3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę
wydatki bieżące
Lp.

Nazwa zadania

1.

Poręczenie pożyczek spółce Oczyszczalnia Ścieków

2.

Poręczenie pożyczki spółce Energia Praszka
RAZEM

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie
Urząd Miejski
w Praszce
Urząd Miejski
w Praszce

Okres
Dział,
realizacji rozdział

20112013
2011

757
75704
757
75704

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość wydatków w latach
2011

3.522.560

1.991.355

270.000

270.000

3.792.560

2.261.355

2012

2013

767.662

763.543

767..662

763.543

Załącznik Nr 3
do uchwały nr …VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011r.

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu opracowano zgodnie z
wymogami określonymi w art. 226-232 nowej ustawy o finansach publicznych na lata 20112014, natomiast załącznik prognozę długu na lata 2011-2018 do momentu spłaty wszystkich
zobowiązań objętych prognozą.
Przy prognozowaniu dochodów bieżących uwzględniono wzrost dochodów

bieżących z

tytułu podatków i opłat dla roku 2012 – 105,3%, 2013-101,5%, 2014-101,5%. W latach 20112013 w grupie dochodów bieżących uwzględniono wpływy z tytułu poręczeń i tak w 2011r.
2.256.355 zł, w 2012r. 767.662 zł i 2013r. 763.547 zł.
Źródłami dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z użytkowania wieczystego
nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Znaczną część
planowanych dochodów bieżących stanowią subwencje- oświatowa, równoważąca i
wyrównawcza. Subwencja oświatowa wykazuje niewielką tendencję rosnącą 2,06% natomiast
wyrównawcza wykazuje znaczny spadek 65,35% w stosunku do roku 2010. Częścią
prognozowanych dochodów bieżących są dotacje celowe związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie
obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, które
również z roku na rok wykazują tendencje malejące.
W dochodach ogółem zaplanowano również dochody majątkowe. Podstawowe tytuły tych
dochodów to dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niewielkie wpływy ze sprzedaży majątku gminy.
W wieloletniej prognozie finansowej w planowanych wydatkach bieżących uwzględniono
wydatki na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych tj. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące,
świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz określone w harmonogramie spłat kwoty na
obsługę długu i poręczeń. W tej grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne

przyjęta

kwota nie zabezpiecza poniesionych wydatków na poziomie 2010r. o 2 mln zł. Pozostałe
wydatki bieżące uwzględniają wszystkie umowy (energia cieplna, elektryczna, media), które
są niezbędne do zagwarantowania bieżącego funkcjonowania samorządowych jednostek
organizacyjnych.
W wydatkach majątkowych uwzględniono środki na zadania inwestycyjne oraz na realizację
programów z udziałem środków budżetu UE.
Deficyt budżetu w roku 2011 i 2012 sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z
kredytów i pożyczek. Nadwyżka w latach 2013-2014

zostanie przeznaczona na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Z wyliczeń w prognozie kwoty długu wynika, iż w latach 2011,2012 i 2013 nie są zachowane
relacje z art. 243 ufp wynikające z wykonania budżetu w latach 2008-2010. Mimo iż nowy
wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie dopiero od 2014r., to niespełnione relacje art.
243 nowej ustawy o finansach publicznych w roku 2011, 2011 i 2013 powodują konieczność
racjonalnego i rozważnego planowania i wykonywania budżetu na kolejne lata.

Uchwała Nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 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.
1) W § 1 – Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe
a) zwiększa się plan dochodów
Dział Rozdz
§
Treść
010
01010

6207

750
75056
2010

758
75801

2920
852
85213

Kwota zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

461.000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów
środków
finansowanych
z
udziałem
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

461.000
461.000
461.000

14.812

Spis powszechny i inne
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
gminom
(związkom
gmin)
ustawami
RÓŻNE ROZLICZENIA

14.812
14.812
14.812

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
POMOC SPOŁECZNA

47.470

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z

47.470

47.470
47.470
49.300
6.100

Dział

Rozdz

§

2010

2030

85219
2030

85278
2010

Treść
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 zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
gminom
(związkom
gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
gminom
(związkom
gmin)
ustawami

Kwota zł

6.100
5.400

700

39.000
39.000
39.000

4.200
4.200
4.200

b) zmniejsza się plan dochodów
Dział

Rozdz

§

852
85228

2010

Treść

Kwota zł

POMOC SPOŁECZNA

1.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
gminom
(związkom
gmin)
ustawami

1.000
1.000
1.000

2) W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
a) zwiększa się plan wydatków – zadania własne
Dział Rozdz
Treść
010
01010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwota zł
292.000
292.000

Dział

Rozdz

801
80101

852
85213

85219

Treść
II. wydatki majątkowe
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
a) na programy z udziałem środków zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
POMOC SPOŁECZNA

Kwota zł
292.000
292.000
292.000
47.470
47.470
47.470
47.470
47.470
39.700

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:
700
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
700
naliczane
Ośrodki pomocy społecznej
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
39.000
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
39.000
naliczane

700

700

39.000
39.000

a) zwiększa się plan wydatków – zadania zlecone
Dział

Rozdz

750
75056

Treść
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją

Kwota zł

14.812
6.805
3.913
800

14.812
14.812
14.812

Dział

Rozdz

Treść
statutowych zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA

852
85213

85278

Kwota zł

8.007
9.600

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
5.400
w tym:
5.400
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
I. wydatki bieżące
w tym:
4.200
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

c) zmniejsza się plan wydatków – zadania zlecone
Dział Rozdz
Treść
852
85228

5.400

5.400

4.200
4.200

Kwota zł

POMOC SPOŁECZNA

1.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
I. wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
1.000
w tym:
1.000
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.000
1.000

§ 2.
W załączniku nr 3 – Plan przychodów i Plan rozchodów
1) zwiększa się plan przychodów o 160.000 zł
§
Treść
903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

Zmniejszenie
zł

1.600.000

Zwiększenie
zł
1.760.000

2) zwiększa się plan rozchodów o 329.000 zł
§
Treść
963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

992

Spłaty otrzymanych
kredytów

krajowych pożyczek i

Zmniejszenie
zł

Zwiększenie
zł
379.000

50.000

§ 3.
W załączniku nr 2a – Zadania inwestycyjne w 2011 roku zmienia się kwoty planowanych
wydatków dla następujących zadań:
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, Planowane Zmiana Plan po
źródła finansowania
wydatki
zmianie
w 2011r.
w 2011r.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej w
762.000 292.000 1.054.000
m. Szyszków, Wygiełdów,
Praszka ul. Pilawy
źródła finansowania:
1. środki własne
170.000
170.000
2. pożyczka WFOSiGW
300.000
300.000
3. dotacja RPO
292.000 292.000
584.000
010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Rozterk-Gana
źródła finansowania:
1. środki własne
2. pożyczka WFOSiGW
3. dotacja RPO

2.604.000

800.000
1.300.000
504.000

0 2.604.000

-64.000

736.000
1.300.000
64.000
568.000

§ 4.
Zmniejsza się kwotę deficytu do kwoty 3.143.218 zł.
§ 5.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
33.828.843,85 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.447.026 zł
2) Przychody
4.976.218 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.

36.972.061,85 zł
3.447.026 zł
1.833.000 zł

Uchwała Nr VI/……../2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2012
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 2012 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr VI/…. /2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 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 31 maja 2011 roku.”

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 16/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka
z siedzibą w Praszce.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ……2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia … marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 89 ust. 1 pkt 2
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 24/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu wprowadza się następujące zmiany:
- w §1 wyrazy „504.000 zł” zastępuje się wyrazami „561.000 zł” a w nawiasie słowa
„(słownie: pięćset cztery tysiące złotych)” otrzymują brzmienie „(słownie: pięćset
sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ……2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia … marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 89 ust. 1 pkt 2
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.) Rada Miejska w Praszce
uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 22/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu wprowadza się następujące zmiany:
- w §1 wyrazy „292.000 zł” zastępuje się wyrazami „395.000 zł” a w nawiasie słowa
„(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)” otrzymują brzmienie „(słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)”.

§ 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 taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust.1 , 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 z późn. zm),
Rada Miejska w Praszce
u c h w a l a, co następuje :

§1
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Praszka na okres od 01.05.2011 do 30.04.2012 r. stanowiącą 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 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 z późn. zm) 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 6,08 zł.
2. Dopłata obowiązuje w okresie od 1 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Traci moc uchwała Nr 305/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie dopłaty do ścieków dla grupy I.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011r.

U C H W A Ł A Nr … /VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 pkt 3 i art.
237 § 3 k.p.a., Rada Miejska w Praszce
uchwala , co następuje:

§1
1. Uznać skargę wniesioną przez spółkę Energy Eco Sp. z o.o. Wieluń ul. Traugutta 43. za
zasadną w części dotyczącej nie zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy
i nie wskazaniu przyczyn zwłoki.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce zawiadomi
skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………….

Uzasadnienie
W dniu 28.02.2011 r. wpłynęła skarga na Burmistrza Praszki, w której Energy Eco
Sp. z o.o. Wieluń ul. Traugutta 43 zarzuca:
1/ opieszałość i nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu administracyjnym ,
2/ nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie udostępnienia dokumentacji
z prowadzonego postępowania administracyjnego.
W uzasadnieniu skarżący zarzucił, że postępowanie administracyjne pomimo wniosku
złożonego w dniu 19. 05.2010 r. nie zostało zakończone.
W obwieszczeniu Burmistrza z dnia 15.12.2010 r. podany został błędny termin na
wypowiedzenie się w kwestiach prowadzonego postępowania. Obwieszczenie o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu wydano po wcześniej wydanym
obwieszczeniu zawiadamiającym o wypowiedzeniu się, co do zebranego materiału w sprawie.
Pomimo, że wniosek wskazywał 12 działek, na których mają być posadowione elektrownie
wiatrowe Burmistrz w obwieszczeniach podawał 75 działek. Dokumenty z postępowania
zostały udostępnione Panu Łukaszowi Nigot,

a jest to firma konkurencyjna , a więc

naruszono przepisy k.p.a. jak również przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż
udostępniono firmie konkurencyjnej informacje technologiczne.
Skarga była przedmiotem analizy na posiedzeniu każdej

komisji Rady Miejskiej.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz oraz Radca prawny Urzędu.
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie za wyjątkiem części dotyczącej nie zawiadomienia
strony o nowym terminie załatwienia sprawy i nie podaniu przyczyn zwłoki w załatwieniu tej
sprawy.
Zgodnie z przepisem art. 35 k.p.a. sprawa winna być załatwiona w ciągu miesiąca ,a sprawa
szczególnie skomplikowana w ciągu 2 miesięcy. W aktach sprawy brak jest pisma
potwierdzającego, że termin załatwienia sprawy ulega przedłużeniu i z jakich przyczyn.
Stąd skarga w tej części jest zasadna.
Natomiast:
- w sprawie dotyczącej stron postępowania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody musi obejmować nie tylko teren na
którym są konkretnie zlokalizowane elektrownie wiatrowe ale również teren, na które te
inwestycje oddziaływają. Stąd krąg stron postępowania jest szerszy niż we wniosku.
-

w sprawie dotyczącej obwieszczeń o terminie wypowiedzenia się co do zebranych

materiałów w sprawie i udziału społeczeństwa:
W toku postępowania błąd został poprawiony.
- w sprawie udostępnienia dokumentów Panu Łukaszowi Nigot:
Prawo do informacji o środowisku zapewnia każdemu zainteresowanemu ustawa z dnia 3.10.
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie regulują art. 4 i art. 8-28
tej ustawy. Szczegółowy wykaz informacji, które udostępnia się każdemu zainteresowanemu
bez pytania się o powody dla jakich celów chce je uzyskać określa art. 21 tej ustawy.
Udostępnione zostały dokumenty wskazane w obwieszczeniach publikowanych w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Stąd skarga w tym zakresie jest bezzasadna.

U C H W A Ł A Nr …/VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w
Praszce
uchwala , co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 6/II/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 skreśla się słowo „ kaucyjnej”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …./VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawarcia umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji
projektu „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki oraz
programu gazyfikacji miasta i gminy Praszka”

Na podstawie art.18 ust 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.
Uchyla się :
1/ uchwałę Nr 217/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie zawarcia
umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji projektu „Modernizacja systemu grzewczego na terenie
miasta Praszki oraz programu gazyfikacji miasta i gminy Praszka”
2/ uchwałę Nr 229 /XXX/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zawarcia umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji projektu „Modernizacja
systemu grzewczego na terenie miasta Praszki oraz programu gazyfikacji miasta i gminy Praszka”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr …./ VI/2011
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 22 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce

u c h w a l a, co następuje:

§1
W uchwale Nr 328/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej wprowadza
się następujące zmiany:
1/ W § 1 w ust. 2 wyraz „1/450” zastępuje się wyrazem „1/1500”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

U C H W A Ł A Nr………………..
RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE
z dnia………….. 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem
pod drogę

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 w Praszce
u c h w a l a , co następuje :

§1
Nabyć w drodze darowizny od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej ,
oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale jako działka nr 172 o pow. 0,0116 ha.
§2
Ponieść koszty związane z przeniesieniem prawa własności działki.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

