
Uchwała  Nr  ………………………….. 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 1 sierpnia 2013 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o 

jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 

 

 

 

 

Na podstawie art.. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Miejska w Praszce uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Praszka  do realizacji Projektu pn. „ Poprawa 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Praszka” i złożyć 

wniosek o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego do kwoty  4.000.000,00  (słownie: cztery miliony złotych). 

§ 2. 

W przypadku umieszczenia Projektu o którym mowa w § 1 na liście rankingowej  

i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Gmina Praszka zabezpieczy środki 

niezbędne na realizację ww. Projektu. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała Nr ………………. 

Rady Miejskiej w Praszce  

z dnia 1 sierpnia 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.),  rt. 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 § 2 – Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe 

 

1) dokonuje się przeniesień między działami  

 

Dział Rozdz Treść 

 

Zmniejszenie 

 zł 

Zwiększenie 

zł 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

5.400  

 80101 Szkoły podstawowe 3.200  

  II. wydatki majątkowe, w tym: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

3.200 

3.200 

 

 80104 Przedszkola 2.200  

  II. wydatki majątkowe, w tym: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2.200 

2.200 

 

852  POMOC SPOŁECZNA 

 

 3.200 

 85203 Ośrodki wsparcia  3.200 

  II. wydatki majątkowe, w tym: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 3.200 

3.200 

926  KULTURA FIZYCZNA 

 

 2.200 

 92601 Obiekty sportowe  2.200 

  II. wydatki majątkowe, w tym: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 2.200 

2.200 

 

§ 2. 

 

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi: 

1)  Dochody                                                                                                       34.745.703,22 zł 

      w tym: bieżące 31.102.274,22  zł 

   majątkowe   3.643.429 zł 

   

2)  Przychody                                                                                                           6.379.880 zł 



 

3)  Wydatki                                                                                                      35.966.274,22 zł 

   w tym: bieżące 29.954.183,22 zł 

   majątkowe    6.012.091 zł 

4)  Rozchody                                                                                                             5.159.309 zł 

§ 3. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


