
UCHWAŁA NR 1630/2023 

ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania 

budżetu Powiatu Krapkowickiego oraz udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych  

w IV kwartale 2022 roku 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości: 

1) kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Krapkowickiego według stanu na dzień 

31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały; 

2) w IV kwartale 2022 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których 

mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 

z późn. zm.) 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

     Maciej Sonik   …………………… 

  Sabina Gorzkulla  …………………… 

 Helga Bieniusa   …………………… 

 Maciej Lisicki   …………………… 

 Dariusz Willim   …………………… 

  

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr 1630/2023

Zarządu Powiatu Krapkowickiego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

*

**

* Zgodnie z miesięcznym sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych

Powiatu Krapkowickiego za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2022

Powiatu Krapkowickiego za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2022

** Zgodnie z miesięcznym sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

2 010 164,00 zł                                                        E. Rozchody

14 126 640,25 zł                                                      D. Przychody

Dane wykazane w tabeli:

3 735 258,24 zł                                                       

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Krapkowickiego

 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie

A. Dochody

B. Wydatki

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

Wykonanie

62 475 683,09 zł                                                      

58 740 424,85 zł                                                      


