BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za 2017 roku

Kętrzyn, marzec 2018 r.

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN
Nr /2018
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kętrzyna
za 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017 - 2017.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 w zw. z art. 61 ust. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r.
poz. 1875) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz
uchwały Nr XI/68/99 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 maja 1999 r. w
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za
pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam:
§1
Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 rok
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017 – 2027 roku stanowiące załączniki do zarządzenia.
§2
Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 roku oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017
- 2027 przedstawiam
1. Radzie Miejskiej w Kętrzynie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
§3
Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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