UCHWAŁA Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 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 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 212/XXV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 – Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe
1) zwiększa się plan dochodów
Dział Rozdz
§

Treść

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80101
2007

2009

6207

6209

Szkoły podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i6 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
oraz ust. 3 pkt 5 i6 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
oraz ust. 3 pkt 5 i6 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
oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

Zwiększenie
zł
209.371
209.371
153.893,35

27.157,65

24.072

4.248

2. W § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe
1) zwiększa się plan wydatków
Dział Rozdz

Treść

Zwiększenie
zł
209.371

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80101

926
92601

Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
II. wydatki majątkowe, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
II. wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

2) dokonuje się przeniesień między działami
Dział Rozdz
Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80113

852
85203

209.371
181.051
181.051
28.320
28.320
25.000
25.000
25.000
25.000

Zmniejszenie Zwiększenie
zł
zł
300.000

Dowożenie uczniów do szkół
I. wydatki bieżące, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA

300.000
300.000
300.000
300.000

Ośrodki wsparcia
II. wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

300.000
300.000
300.000

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w 2013 roku wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

926

92601

Nazwa zadania
inwestycyjnego,
źródła finansowania
Budowa kompleksu sportowego
„MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne

Planowane
wydatki
w 2013r.
0

0

Zmiana
+/25.000

Plan po
zmianie
w 2013r.
25.000

25.000

25.000

4. W załączniku nr 4 – Plan przychodów i plan rozchodów
1) zwiększa się plan przychodów o 35.000 zł
§
Treść
902

950

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2) dokonuje się przeniesień w przychodach
§
Treść
950
955

Zmniejszenie
zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

25.000
Zwiększenie
zł
999.909

999.909

3) zwiększa się plan rozchodów o 10.000 zł
§
Treść
962

Zwiększenie
zł
10.000

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zwiększenie
zł
10.000

§ 2.
Zwiększa się kwotę deficytu określonego w § 3 uchwały do wysokości 1.144.709 zł.
§ 3.
W § 12 uchwały dodaje się ustęp 7 o brzmieniu:
„7. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 10.000 zł”.
§ 4.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Dochody
w tym:
bieżące
30.770.006 zł
majątkowe
3.430.120 zł

34.200.126 zł

2) Przychody

6.090.709 zł

3) Wydatki
w tym:

35.344.835 zł
bieżące
majątkowe

29.365.325 zł
5.979.510 zł
4.946.000 zł

4) Rozchody
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji
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
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.
Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 1.156.000 zł (słownie: Jeden milion sto
pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna – Aleksandrów – Kozieł – Przedmość w
gminie Praszka” realizowanego ze współfinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w tym na:
1. dotację z RPO - 1.156.000 zł.
§ 2.
Zabezpieczeniem kredytu będzie:
- weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.
§ 3.
1. Kredyt zostanie spłacony ze środków pochodzących z dotacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zgodnie z zawartą
umową nr RPOP.03.01.02-16-012/10-00 z dnia 29 grudnia 2010r. o dofinansowanie
w formie refundacji Projektu określonego w § 1.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2014 ze środków o których mowa w ust. 1.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.
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.
Zaciągnąć pożyczkę długoterminową płatniczą do kwoty 1.180.800 zł (słownie: Jeden milion
sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Praszka ul. Szosa
Gańska, Rozterk, Gana. Etap II – miejscowość Gana”.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie:
- weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.

§ 2.
Spłata pożyczki nastąpi z dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na realizację tego zadania.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.
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 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.
Zaciągnąć pożyczkę długoterminową inwestycyjną do kwoty 1.800.000 zł (słownie: Jeden
milion osiemset tysięcy złotych), w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Praszka ul. Szosa Gańska, Rozterk
– Gana. Etap II – miejscowość Gana”.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie:
- weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.

§ 2.
1. Termin spłaty pożyczki przypadał będzie na lata 2014 - 2020.
2. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów budżetowych gminy z tytułu podatku
od nieruchomości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr ……/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………….. 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych sołtysom.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 132/XIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
sołtysom wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Sołtys otrzymuje dietę za udział w posiedzeniu Rady Miejskiej w wysokości
90,00,0 zł.
2. Dieta nie przysługuje w przypadku, gdy sołtys sprawuje jednocześnie mandat
radnego.”
§2
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Praszki.
§3
Traci moc uchwała Nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 roku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …../XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z późn.zm./, § 3, § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398)
Rada Miejska w Praszce
u c h w a l a, co następuje:
§1
Ustala wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Praszki – Jarosławowi Tkaczyńskiemu w
następującej wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze

w kwocie 5 600 zł

- dodatek funkcyjny

w kwocie 1 720 zł

- dodatek specjalny 40 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego

w kwocie 2 928 zł

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8 %
w kwocie
wynagrodzenia zasadniczego wzrastający o 1%
począwszy od 1 września za każdy dalszy rok pracy
aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
Wynagrodzenie łącznie brutto wynosi :

448 zł

10 696 zł

Słownie: Dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych.
§2
Uchyla się uchwałę nr 141/XV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr ……/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………….
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki
Uzależnień w Praszce na 2013r
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. 4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r poz. 1356),
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r
poz. 124) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1.
W Miejsko Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013r stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 189/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 r.
wprowadza się następujące zmiany :
1) użyte w programie wyrazy „uchwała nr 135/96/2001 Zarządu Miasta i Gminy Praszka
z dnia 8 listopada 2001r” zastępuje się wyrazami „ Zarządzenie Nr Or.0151.5.2013
Burmistrza Praszki z dnia 17 stycznia 2013r”
2) Część programu, która dotyczy działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (str.21) otrzymuje brzmienie :
„6/Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 6 osób. Skład Komisji został
powołany Zarządzeniem Nr Or.0151.5.2003 Burmistrza Praszki z dnia 17 stycznia 2013r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Praszce. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje sprawy na
posiedzeniach co najmniej 1 raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń w pierwszej
kolejności rozpatruje wnioski o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu. W dalszej kolejności zapoznaje zainteresowanych z opiniami wydanymi przez
biegłych sądowych. Podczas tych posiedzeń prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia
leczenia. W 2012r Komisja przyjęła 17 (do 20.10.2012) wniosków o skierowanie na
badania w przedmiocie uzależnień od alkoholu, z tego 6 z Komisariatu Policji, pozostałe
11 wniosków zostało złożonych przez członków rodziny. W 3 przypadkach nie było
potrzeby wysyłania materiałów do zbadania przez biegłego, gdyż sami zainteresowani
postanowili zgłosić się na leczenie, gdyż po rozmowie zrozumieli swój problem. Do
zbadania przez biegłego ostatecznie wysłano 10 spraw (w 2 biegli uznali za bezzasadne).
Do Sądu Rejonowego Oleśnie skierowano 6 wniosków w sprawie wszczęcia
postępowania odnośnie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
z tego 2 dotyczyły wszczęcia szybkiego postępowania w związku z demoralizacją
nieletnich.
Obecnie 11 osób z naszego terenu posiada nadzór Kuratora Sądowego w związku z
postanowieniem Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Jest to o 3
przypadki mniej niż w 2011r. Jest to wynikiem tego, że nadzór kuratorski trwa 2 lata.
Komisja prowadzi punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, który jest
czynny w czwartki w godz. 1700 – 1900 za wyjątkiem jednego miesiąca w okresie
wakacyjnym oraz tych czwartków, w które przypada święto. Z punktu konsultacyjnego
korzystają w większości członkowie rodzin, w których występuje problem alkoholowy. W

2012r do punktu konsultacyjnego zgłosiły się 55 osób wśród których były też osoby spoza
terenu naszej gminy. Osoby pełniące dyżury w punkcie konsultacyjnym, gdy zachodzi
potrzeba uzgadniają telefonicznie poradę w Przychodni Uzależnień lub skierowanie na
leczenie. W 2012r w ten sposób bez uruchamiania całej procedury administracyjnej
skierowano na leczenie bądź detoksykacje 17 osób.
Punkt konsultacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem i jest znany poza granicami
Gminy o czym świadczą wizyty zainteresowanych z innych gmin. W punkcie
konsultacyjnym do 2004 roku prowadzona była biblioteczka fachowa, która posiada
bogatą literaturę oraz wideotekę o tematyce alkoholowej oraz filmy fabularne o tej
tematyce. Z biblioteki bardzo często korzysta młodzież i studenci pedagogiki. Dlatego w
2005r przeniesiono ja do Centrum Profilaktyki, które jest czynne codziennie i tam są
wysyłani zainteresowani.
Należy nadmienić, że członkowie Komisji za pełnione dyżury nie pobierają
wynagrodzenia, a Spółdzielnia Mieszkaniowa na te potrzeby udostępniła nieodpłatnie
lokal oraz telefon.
Członkowie Komisji i przewodniczący tej Komisji otrzymują wynagrodzenie w
wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku
kalendarzowym. Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniu Komisji., które
odbywają się poza godzinami pracy członków komisji.
Tutaj należy nadmienić, że koszty Komisji to nie tylko jej wynagrodzenie. Do kosztów
Komisji zalicza się też jej obsługę biurową, wynagrodzenie biegłych, przeprowadzone
wywiady środowiskowe, które są niezbędne w prowadzonych przez komisje
postępowaniach oraz wydatki rzeczowe związane z jej obsługą. Te wydatki jak wynika z
opinii RIO powinny pochodzić z budżetu gminy.
Komisja prowadzi też badania i analizy niezbędne do prawidłowego podejmowania
działań profilaktycznych. Właśnie dzięki tym badaniom znamy skale zjawiska w zakresie
problematyki alkoholowej i narkotykowej. Komisja wykonuje szereg zadań wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów. Komisja jest inicjatorem wielu przedsięwzięć
takich jak : zorganizowanie kampanii „zachowaj trzeźwy umysł”, której finał przypadł na
dzień 18 września b. r., uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje
picie jest bezpieczne”, „Powstrzymać przemoc domową”,, „Pozory mylą dowód nie „ oraz
„Stop 18”. Przebieg tych kampanii został opisany na łamach gazet m.in. : Świat
problemów, Kulisy Powiatu, informacje były upubliczniane w internecie, a Radni
zapoznawali się z nimi słuchając informacji Burmistrza składanej na sesji.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ..... lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość” nr
POKL.09.01.02-16-073/12 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 pod nazwą „Dobry start w przyszłość” 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.

UCHWAŁA Nr ……./XXVI /2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia……. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością gruntową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) u c h w a l a s i ę , co następuje :
§1
Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminy na okres
dłuższy niż 3 lata , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki :
nr 437/8 na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka
nr 186 na arkuszu mapy 1 obrębu Kowale Parcela
nr 328 na arkuszu mapy 1 obrębu Kowale
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr ……./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działki nr
201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania wieczystego
działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu
Praszka nr 201/3 o pow. 0,0844 ha

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. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 ,
poz. 651 ) Rada Miejska w Praszce
uchwala , co następuje :
§1
Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży :
- nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działki nr
201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha , dla których w VIII Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Oleśnie Sądu Rejonowego w Kluczborku urządzono księgę
wieczystą numer OP1L/00029103/3 ,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ,
oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 201/3 o pow. 0,0844 ha , dla
której w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Oleśnie Sądu Rejonowego w
Kluczborku urządzono księgę wieczystą numer 32 207 ,
na rzecz właściciela przyległej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka
jako działki nr 201/1 , 202/1 , 202/3 , posiadającej w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg
Wieczystych w Oleśnie Sądu Rejonowego w Kluczborku urządzoną księgę wieczystą numer
OP1L/00016142/4.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr ……./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego
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
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Rosochy , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 100/3
o powierzchni 0,2875 ha na arkuszu mapy 1 , dla której urządzona jest księga wieczysta
numer OP1L/00026030/9 prowadzona przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Oleśnie Sądu Rejonowego w Kluczborku , z przeznaczeniem pod budowę boiska
sportowego.
§2
Ponieść koszty związane z przeniesieniem prawa własności działki.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki .
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …../XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków

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
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym
Rozterk , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 94/7 o powierzchni
0,0010 ha na arkuszu mapy 1 ,dla której urządzona jest księga wieczysta nr OP1L/00035929/4
prowadzona przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnie Sądu Rejonowego
w Kluczborku z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków .
§2
Ponieść koszty związane z przeniesieniem prawa własności działki .
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki .
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr …../XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia 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
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych , oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków na arkuszu mapy 1 obrębu Kozioł jako działki nr :
77/1 o powierzchni 0,0231 ha
78/1 o powierzchni 0,0101 ha
79/1 o powierzchni 0,0121 ha
81/1 o powierzchni 0,0235 ha
82/1 o powierzchni 0,0101 ha
83/1 o powierzchni 0,0096 ha
84/1 o powierzchni 0,0095 ha
86/1 o powierzchni 0,0045 ha
87/1 o powierzchni 0,0043 ha
88/1 o powierzchni 0,0043 ha
89/1 o powierzchni 0,0042 ha
91/1 o powierzchni 0,0074 ha
92/1 o powierzchni 0,0065 ha
94/1 o powierzchni 0,0058 ha
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr …../XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …. lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości
gruntowych 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
uchwala , co następuje :
§1
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych , oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie jako działki nr :
166/25 o powierzchni 0,0669 ha
166/27 o powierzchni 0,0491 ha
754 o powierzchni 0,2150 ha
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr ….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia…………
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie
administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM
Sp. z o.o. w Praszce do:
1) Określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela deklaracji o wysokości tej opłaty
albo uzasadnionych wątpliwości , co do danych zawartych w złożonej przez niego
deklaracji , na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),
2) Określenia w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),
3) Wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),
2. Upoważnienie obejmuje umocowanie do prowadzenia postepowań administracyjnych
w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji
administracyjnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§3
Uchyla się uchwałę Nr 203/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji
publicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa opolskiego.

Projekt

UCHWAŁA Nr ……….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………..
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Praszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia
13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie Rada
Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§1
W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) W §2 uchyla się ust. 12, 13, 14, i ust. 17.
2) W §4 ust. 1:
a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie :
„3) mają obowiązek usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów,
gzymsów, okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich
pojawieniu się , w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości,
bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników
i dróg publicznych.”
b) Uchyla się pkt. 4, 5 i 6
3) W §9 uchyla się ust. 4
4) W §13 uchyla się ust. 4
5) §20 otrzymuje brzmienie:
„§20 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Praszce”
6) W §21 dodaje się pkt. 10 i pkt. 11 w brzmieniu:
„10) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej – 80 l”
„11) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej – 120
l”
7) W §22
a) w ust. 4 uchyla się zdanie drugie
b) uchyla się ust. 5
8) W §25 ust. 4 lit. „a” otrzymuje brzmienie
„a) pies powinien być prowadzony na smyczy”
9) W §27 uchyla się ust. 2

§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 …………./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce
na 2013 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 2013 rok:
1. Komisji Rewizyjnej – w brzmieniu załącznika nr 1,
2. Komisji Budżetowo-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 życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
na 2013 rok
1. Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Praszka.
2. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Burmistrza Praszki.
3. Badanie dochodów i wydatków budżetowych za 2012 rok, w tym:
- opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2012 rok
- wystąpienie o opinię w sprawie absolutorium za 2012 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 dzierżawy/.
5. Sprawdzanie realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych i sołtysów.
7. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
8. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
9. Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetowo-Finansowej
na 2013 rok

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy
na 2013 rok

1. Nakreślenie zadań inwestycyjno-gospodarczych na rok 2013 w oparciu o możliwości
budżetowe.
2. Analiza strategii rozwoju i promocji Miasta i Gminy Praszka na rok 2013.
3. Przegląd inwestycji zakończonych i rozpoczętych w roku 2013.
4. Kontrola realizacji zadań i uchwał Rady Miejskiej w Praszce pozostających w zakresie
kompetencji Komisji.
5. Opiniowanie materiałów, które będą tematem Rady Miejskiej.
6. Bieżąca analiza wniosków komisji.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr …. /XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
na 2013 rok
1. Opiniowanie materiałów przygotowanych na sesje Rady na posiedzeniach zwoływanych
przed każdą 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 …./XXVI/2013
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 lutego 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
na 2013 rok
1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Praszce
i określanie stanowiska w tej sprawie.
2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy po stronie przychodów
i wydatków.
3. Szkolnictwo – funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.
4. Służba 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 zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.
12. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce.

