
UCHWAŁA NR 215/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego wraz z informacją  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 uchwały nr II/10/2010 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom 
organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Krapkowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2015 r., 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r., stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Informuje się Radę Powiatu Krapkowickiego, że w I półroczu 2015 r. nie dokonano umorzeń 
w trybie uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz 
powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego 
uprawnionych. 
 

§ 2. Zakres i forma informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 są zgodne z uchwałą nr IV/22/2011 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Podpisy Członków Zarządu: 
 

     Maciej Sonik   …………………… 

  Sabina Gorzkulla – Kotzot …………………… 

 Wojciech Kowalski  …………………… 

 Ryszard Reszczyński  …………………… 

   Dariusz Willim   ……………………


