
 

Zarządzenie Nr 179/14   

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za pierwsze półrocze 2014 roku 
 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                      

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz uchwały  

Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1.  Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Trzcianka za pierwsze półrocze 2014 roku, jak w załączniku                               

Nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, jak               

w załącznikach Nr 3 - 5 do zarządzenia. 

 

    § 4.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 179/14 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za pierwsze półrocze 2014 roku 
 

 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia                 

27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz przedstawia 

organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie  do 

dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację  

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze półrocze.  

 

Zakres i formę informacji, o której mowa wyżej, określa uchwała                 

Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


