
UCHWAŁA NR XI/129/2019
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.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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Załącznik do Uchwały Nr XI/129/2019 
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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