
Projekt nr 21

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach
uchwala, co następuje:

§ 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, zmienionej uchwałą nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach      
z dnia 22 stycznia 2015 r. oraz uchwałą nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 
2018 r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienia się treść załącznika nr 8, który otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

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

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do projektu uchwały nr 21 
Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 26 września 2019 r. 
 

wzór nr 8 
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§ 6050)  

NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) 
 I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017) 

 
 
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

Lp. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres 
rzeczowy 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Plan 
wydatków 

1.      
2.      

3.      
    Razem  
 Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji 

Burmistrza 
 

 Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza  

 Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji 
Burmistrza 

 

    RAZEM  
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UZASADNIENIE

UZASADNIENIE:

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, zmienionej uchwałą nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia

2015 r. oraz uchwałą nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonuje się

zmiany polegającej na uwzględnieniu w zadaniach inwestycyjnych rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne.

Poza tym dopisuje się nie ujętej w załączniku pozycji: Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór

inwestorski do dyspozycji Burmistrza. W 2019 roku wydatki na nadzór stanowiły pozycję w nazwach zadań

inwestycyjnych. Dla przejrzystości zapisów wydatki na nadzór proponuje się ujmować w osobnej pozycji.

Rezygnuje się z wykazu zadań remontowych (paragraf 4270), ze względu na nie planowanie tychże zadań

na etapie projektu budżetu na kolejne lata. Dominującą pozycją są remonty cząstkowe, ujmowane w

paragrafie zakupu usług remontowych po podpisaniu umowy z wykonawcą, wyłonionym w procedurze

zamówień publicznych. Nie planuje się również zadań usuwania awarii.

Sporzadził:

Ryszard Patej

Skarbnik Miasta

Id: 4486CC9B-AA45-44D3-A29D-A4A941E186B6. Projekt Strona 1




