
UCHWAŁA NR IV/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

„wykaz zadań inwestycyjnych (§ 6050) i remontowych (§ 4270) na drogach publicznych gminnych (dział 
600, rozdział 60016) sporządzony wg wzoru nr 8”;

2) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych 
zadań objętych załącznikiem nr 8”.

2. Wzór załącznika nr 8 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W terminie do 10 marca 2015 r. organy gminy dostosują uchwałę budżetową na 2015 r. do   postanowień 
§ 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr IV/31/2015

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 22 stycznia 2015 r.

wzór nr 8

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§ 6050) I REMONTOWYCH (§4270) NA DROGACH

PUBLICZNYCH GMINNYCH  (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014)

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca 
zadanie

Plan wydatków

1.
2.
3.

Planowana kwota
wydatków na nowe

zadania inwestycyjne
RAZEM

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p. Nazwa zadania remontowego Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka
realizująca zadanie

Plan wydatków

1.
2.
3.

Remonty cząstkowe
Usuwanie awarii

Planowana kwota
wydatków na nowe
zadania remontowe

RAZEM
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