Uchwała Nr …../….../2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia … marca 2012 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Praszka na rok 2013
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.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim
(Dz.U. Nr 52, poz.420 z późn.zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:
§ 1.
WyraŜa się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na 2013 r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /XVI//2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …. marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. 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 2010 r. nr 28, poz.142 i poz.146, nr 106, poz.675, nr 40, poz.230, z 2011 r.
nr 21, poz.113, nr 117, poz.679, nr 134, poz.777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887) oraz art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2010 r. – Dz.U. nr 95, poz. 613, nr 96 , poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz.1475, z 2011
nr 102, poz.584, nr 112, poz.654, nr 171, poz.1016, nr 232, poz.1378), Rada Miejska w
Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 278/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości , wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 wprowadza się lit. „e” o brzmieniu:
„e) zajęte pod drogi wewnętrzne.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie 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 …………….
w sprawie: dopłaty do 1 m 3 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, budŜet)
w wysokości 3,89 zł brutto.
2. Dopłata obowiązuje w okresie od 1 maja 2012r. do 30 kwietnia 2013r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Traci moc uchwała Nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie dopłaty do ścieków dla grupy I.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie 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 01.05.2012 do 30.04.2013 r. stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

zatwierdzone uchwałą
Rady Miejskiej w Praszce
........................................................

Taryfy obowiązują od dnia 1.05.2012r. do 30.04.2013 r.

SPIS

TREŚCI

:

1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŜenia
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

nieruchomości

INFORMACJE OGÓLNE

PPU ”GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce przedstawia wniosek taryfowy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na
teren Miasta i Gminy Praszka na okres od 1.05.2012r.
do
30.04.2013r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia
7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 wraz
z późniejszymi
zmianami ) , zwanej dalej Ustawą , oraz rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf , wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr
127 , poz. 886 ), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje takŜe cenę za wodę pobraną z
publicznych zdrojów oraz wodę zuŜytą na cele przeciwpoŜarowe
oraz do
zraszania terenów zielonych.

1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w
notarialnego w dniu 13.08.1993r. Repertorium A 617/93.

formie

2. Przedmiotem działalności spółki wynikającym z umowy i wpisu
rejestru sądowego w zakresie dotyczącym taryf jest :
a.
b.
c.
d.
e.

pobór i uzdatnianie wody,
działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
odprowadzanie ścieków,
usługi sanitarne i pokrewne,
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

aktu

do

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą ( zawierającą
róŜne
ceny dla poszczególnych grup odbiorców ) – dwuczłonową składającą się :
na
1. ceny za m 3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych
podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody.
Cena za dostarczoną
wodę wyraŜona jest w zł/m 3.
2. ze stawki opłaty abonamentowej – niezaleŜnej od ilości dostarczonej
wody, wyraŜonej w złotych na odbiorcę usług
za okres
rozliczeniowy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę niejednolitą
( zawierającą róŜne ceny dla poszczególnych grup odbiorców ) , dwuczłonową
składającą się :
1. ceny za m 3 odebranych ścieków rozliczanych na podstawie zuŜycia
wody lub urządzenia pomiarowego,
2. ze stawki opłaty abonamentowej wyraŜonej w złotych
odbiorcę usługi dotyczącej tylko odprowadzania ścieków
dostarczania wody ).

na
(bez

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono
kosztów dla poszczególnych grup.

uwzględniając

zróŜnicowanie

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono :
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe, jednostki budŜetowe, ochrony
zdrowia, rolników indywidualnych, rodzinne ogrody działkowe :

2. Grupa 2 - przemysł , handel , usługi

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono :

1. Grupa 1- gospodarstwa domowe, jednostki budŜetowe, ochrony
zdrowia, rolników indywidualnych.

2. Grupa 2 -przemysł , handel. usługi

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT
A. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody

Lp.

Cena/stawka
opłaty netto

Jednostka
miary

3,50

zł / m 3

15,00

zł /na odbiorcę
/za okres
rozliczeniowy(*)

5,50

zł/ m 3

15,00

zł /na odbiorcę
/za okres
rozliczeniowy(*)

WYSZCZEGÓLNIENIE
1.

Gospodarstwa
domowe,
jednostki budŜetowe, ochrona
zdrowia,
rolnicy
indywidualni,
rodzinne
ogrody działkowe:
1. Cena za 1m3dostarczonej
wody
2. Stawka opłaty
abonamentowej

2.

Przemysł, handel, usługi
1. Cena za 1 m3 dostarczonej
wody
2.Stawka opłaty
abonamentowej

Uwaga(*) okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
B. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.
1.

Jednostki
miary

6,81

zł / m 3

9,70

zł /m 3

35,00

zł /na odbiorcę
/za okres
rozliczeniowy(*)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Gospodarstwa
domowe,
jednostki
budŜetowe,
ochrona zdrowia, rolnicy
indywidualni,
rodzinne
ogrody działkowe
1. Cena
ścieki

2.

Cena/stawka
opłaty netto

za

odprowadzane

Przemysł , handel i usługi
1. Cena
ścieki

za

odprowadzane

2.
Stawka
abonamentowej

opłaty

Uwaga: (*) okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w określonej ustawą wysokości.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
WYPOSAśENIA NIERUCHOMOŚCI
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
1. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
pobierana jest za kaŜdy miesiąc ,
w którym były świadczone
usługi.
2. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług
niezaleŜnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki
w okresie rozliczeniowym.
3. Stawka opłat abonamentowych wyraŜona jest w zł/na odbiorcę na
okres rozliczeniowy (3miesiące) niezaleŜnie od ilości posiadanych
wodomierzy.
4. Od Odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zuŜycia wody pobiera się opłatę abonamentową jak
dla odbiorców wyposaŜonych w wodomierze .

5. W przypadku , gdy świadczy się wyłącznie usługę odprowadzania
ścieków i brak jest urządzenia pomiarowego do ścieków, ilość ścieków
określa
się
na
podstawie
odczytów
wodomierzy
własnych
zainstalowanych na ujęciach własnych odbiorców lub
na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne
i
techniczne.
Spółka świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków dla
miasta i gminy Praszka, a dla gminy Gorzów Śl.
w zakresie odbioru
ścieków.
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów
jakościowych
obsługi
klientów
wynikających
z
obowiązujących przepisów prawa określonych
w Ustawie i
Rozporządzeniu oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (Uchwała Nr 273/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 26.01.2006r.).

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………………….2012r
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie.
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. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7
września
1991
r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.), oraz art. 12 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm), po uzyskaniu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska
w Praszce uchwala, co następuje:
§1
1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Ganie.
2. Uczniom zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie wraz z oddziałem
przedszkolnym zapewnia się moŜliwość kontynuowania nauki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Strojcu.
§2
Mienie ruchome znajdujące się w likwidowanej jednostce zgodnie z protokołem zdawczoodbiorczym przejmie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………………….2012r
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu.
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. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7
września
1991
r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.), oraz art. 12 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm), po uzyskaniu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Praszce uchwala,
co następuje:
§1
1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbiu..
2. Uczniom zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu zapewnia się
moŜliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmościu, a
dzieciom z oddziału przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kowalach.
§2
Mienie ruchome znajdujące się w likwidowanej jednostce zgodnie z protokołem zdawczoodbiorczym przejmie Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu i Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kowalach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

U C H W A Ł A Nr
/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia
2012 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł Aleksandrów

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

uchwala , co następuje :

§1
WyraŜa się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych , oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków na arkuszu mapy 1 obrębu Kozioł jako działki nr :
47/1 o powierzchni
72/1 o powierzchni
73/1 o powierzchni
74/1 o powierzchni
75/1 o powierzchni
76/1 o powierzchni

0,1283 ha
0,0380 ha
0,0151 ha
0,0035 ha
0,0039 ha
0,0065 ha

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr …………./XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …..marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce
na 2012 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ w związku z § 44 ust. 1 Statutu Gminy
Praszka Rada Miejska
u c h w a l a , co następuje:
§1
Zatwierdza się plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2012 rok:
1. Komisji Rewizyjnej – w brzmieniu załącznika nr 1,
2. Komisji BudŜetowo-Finansowej – w brzmieniu załącznika nr 2,
3. Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy – w brzmieniu załącznika nr 3,
4. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w brzmieniu załącznika nr 4,
5. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej - w brzmieniu
załącznika nr 5.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …./XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 marca 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
na 2012 rok

1. Kontrola rozliczenia dotacji z budŜetu Gminy Praszka.
2. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Burmistrza Praszki.
3. Badanie dochodów i wydatków budŜetowych za 2011 rok, w tym:
- opiniowanie wykonania budŜetu gminy za 2011 rok
- wystąpienie o opinię w sprawie absolutorium za 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej
- wystąpienie do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla
Burmistrza za 2011 rok.
4. Kontrola gospodarki nieruchomościami / w tym dzierŜawy/.
5. Sprawdzanie realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych i sołtysów.
7. Ocena wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2012 roku.
8. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
9. Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr …./XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 marca 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji BudŜetowo-Finansowej
na 2012 rok

1. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem głosowania na sesji Rady Miejskiej .
2. Kontrola wykonania uchwał w zakresie budŜetowo-finansowym.
3. Analiza i opiniowanie projektu budŜetu gminy na dany rok budŜetowy zarówno po stronie
wydatków jak i przychodów.
4. Analiza i opiniowanie wykonania budŜetu za kończący się rok budŜetowy do 15 kwietnia
następnego roku.
5. Okresowa analiza działalności jednostek organizacyjnych gminy w aspekcie budŜetowo- finansowym.
6. Analiza i opiniowanie zmian wnoszonych do budŜetu w trakcie jego realizacji.
7. Analiza i opiniowanie wykonania budŜetu za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego
do 20 sierpnia .
8. Kontrola i opiniowanie umów zawieranych przez Gminę i zapoznawanie się z planowanymi
inwestycjami pod względem moŜliwości finansowych Gminy.
9. Analiza i opiniowanie wykonania robót wynikających z umów zawieranych przez Gminę oraz
zapoznawanie się z bieŜącym stanem realizowanych inwestycji.
10. BieŜąca kontrola oraz analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy, zapewnienie
racjonalnego planowania a takŜe kontrola efektywnej realizacji polityki budŜetowej Gminy.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr …./XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 marca 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy
na 2012 rok

1. Nakreślenie zadań inwestycyjno-gospodarczych na rok 2012 w oparciu o moŜliwości
budŜetowe.
2. Analiza strategii rozwoju i promocji Miasta i Gminy Praszka na rok 2012.
3. Przegląd inwestycji zakończonych i rozpoczętych w roku 2012.
4. Kontrola realizacji zadań i uchwał Rady Miejskiej w Praszce pozostających w zakresie
kompetencji Komisji.
5. Opiniowanie materiałów, które będą tematem Rady Miejskiej.
6. BieŜąca analiza wniosków komisji.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr …. /XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 marca 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
na 2012 rok
1. Opiniowanie materiałów przygotowanych na sesje Rady na posiedzeniach zwoływanych
przed kaŜdą sesją.
2. Współpraca z sołtysami dla rozwiązywania problemów środowiska wiejskiego, będących
w kompetencjach Rady – w razie potrzeby organizowanie wspólnych narad.
3. Podejmowanie działań i rozpatrywanie spraw w zakresie:
- oceny stanu dróg gminnych, ich remontów i modernizacji
- prac melioracyjnych i działalności spółek wodnych na terenie gminy
- zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków
- nadzoru nad realizacją uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji
- gospodarki gruntami, przekształcania gruntów rolnych na nierolnicze
- rozwoju infrastruktury na wsi
4. Zorganizowanie sesji wyjazdowej dla zapoznania radnych z aktualnymi tematami z zakresu
działalności Komisji tj. stanu dróg gminnych, planowane lokalizacje biogazowi w Strojcu
i Kowalach , farm wiatrakowych itp.
5. Podjęcie współpracy z organizacjami rolniczymi w sprawach dotyczących środowiska
Wiejskiego, a będących w kompetencji Rady.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr …./XVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 marca 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
na 2012 rok
1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Praszce
i określanie stanowiska w tej sprawie.
2. Opiniowanie projektu budŜetu gminy na dany rok budŜetowy po stronie przychodów
i wydatków.
3. Szkolnictwo – funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.
4. SłuŜba zdrowia – funkcjonowanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz aptek.
5. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, Muzeum
w Praszce, Biblioteki Miejskiej w Praszce, świetlic wiejskich, świetlicy terapeutycznej,
Klubu Abstynenta.
6. Działalność klubów sportowych oraz analiza stopnia wykorzystania gminnych obiektów
sportowych.
7. Opiniowanie rocznego kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych i preliminarza
wydatków niezbędnego do jego realizacji.
8. Opiniowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i preliminarza wydatków.
9. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.
10. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w Praszce w zakresie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej.
11. Okresowa kontrola gminnych placówek, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących
w obszarze działania Komisji w zaleŜności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.
12. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień w Praszce.

