
UCHWAŁA NR IX/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie 
Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013, poz. 2748)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. 
na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki, o których mowa w § 2, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r.

2. Jeżeli w toku realizacji zadania okaże się, że zadanie to zostało niedoszacowane, Burmistrz 
Krapkowic może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o zwiększenie środków na to zadanie 
w formie uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej. Dodatkowe środki nie mogą zostać 
przyznane w kwocie wyższej niż kwota pierwotnie przyznana na to zadanie.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna wartość zadań przyjętych do realizacji nie może przekroczyć kwoty przyjętej w budżecie  
Gminy Krapkowice na rok 2019, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 3 ust. 2.

2. Zadania, których wartość przekroczy 100% pierwotnie zabezpieczonych środków, a w przypadku 
niedoszacowanych zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, których łączna wartość przekroczy dwukrotność 
środków pierwotnie zaplanowanych na to zadanie, nie będą realizowane.

3. Burmistrz Krapkowic może wystąpić do Rady Miejskiej w Krapkowicach z wnioskiem 
o zwiększenie kwoty przyjętej w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2019 w celu zrealizowania zadania 
rezerwowego, którego wartość przekracza niewykorzystaną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 3 o nie 
więcej niż 40%.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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