
UCHWAŁA NR 204/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku 
z § 10 pkt 2 lit. a uchwały nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok uchwalonym uchwałą nr IV/34/2015 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2015 rok: 
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35.400 zł, w tym: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.400 zł, 
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23.000 zł, 

 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.400 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.400 zł, 
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.000 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) wprowadza się zmiany w „Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”. Zmienione 
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” otrzymują brzmienie jak załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) wprowadza się zmiany w „Wydatkach majątkowych (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne)  
w 2015 roku”. Zmienione „Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne)  
w 2015 roku” otrzymują brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.000 zł. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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