
Uchwała Nr 1253/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 29 października 2014 r.  

w sprawie: zmiany uchwały nr 1028/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 

2014 r. w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków Powiatu Krapkowickiego w zakresie 

kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji i kontaktów zagranicznych, oświaty              

i wychowania oraz pozostałej działalności w roku budżetowym 2014 

 

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 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego        

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok Zarząd 

Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 1028/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 

ustalenia zadań oraz wydatków Powiatu Krapkowickiego w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 

promocji i kontaktów zagranicznych, oświaty i wychowania oraz pozostałej działalności w roku 

budżetowym 2014 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) wykaz zadań oraz przeznaczone na nie wydatki z zakresu promocji powiatu oraz kontaktów 

zagranicznych, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku  

nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wykaz zadań oraz przeznaczone na nie wydatki z zakresu kultury, ochrony zabytków, 

prowadzenia biblioteki, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, otrzymują brzmienie jak  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) wykaz zadań oraz przeznaczone na nie wydatki z zakresu oświaty i wychowania, stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) wykaz zadań oraz przeznaczone na nie wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, stanowiące 

załącznik nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Współpracy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek – Kopecka           ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński …………………………. 


