
 

Uchwała Nr 1262/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 13 listopada 2014 r.  
 

w sprawie:  przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu 

Krapkowickiego projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz 

materiałów informacyjnych 

 

Na podstawie art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w związku z § 4 ust. 3 oraz § 5 uchwały  

nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego, Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego: 

1) projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem; 

2) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok 

poprzedzający rok budżetowy, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału 2014 r.; 

3) informację o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu 

zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. 

2. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok 

poprzedzający rok budżetowy, sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2014 r. stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu 

zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Krapkowickiego. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                 .............................. 

Sabina Gorzkulla - Kotzot           .............................. 

Genowefa Kozubek – Kopecka   ............................. 

Tomasz Sokołowski                     .............................. 

Ryszard Reszczyński  .............................. 


