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tel.   94-3633485; fax.   94-3633113        ZARZADZENIE NR  154/2017
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji a przebiegu wykonania budZetu gminy Drawsko
Pomorskie za pieIWSZe P6Irocze 2017 roku,   informacji o ksztaltowaniu sic wieloletniej
prognozy  finansowej)  w  tym  o  przebiegu  lvykonania  przedsiewzie6  gminy  Drawsko
Pomorskie   za   pieIWSZe   P6Irocze   2017   roku   oraz   o   przebiqegu   lvykonan-ia   plan6w
finansolvych gminnych instytucji kultury za pieIWSZe P6Irocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustarvy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flPanSaCh Publicznych
(Dz. U. z2016r. poz. 1870,  poz. 1948,poz.  1984ipoz. 2260 orazz2017r.poz. 191,poz. 659,
poz. 933 i poz. 935, poz.  1089 i poz.  1537)  zarzadzam, co nastepuje:

? 1.   Postanawia sis o przedstawieniu  Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:
1)  informacji  o  przebiegu  lvykonania  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  za pierwsze

p6Irocze 2017 roku, stanowiapej zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia,
2)  informacji o  ksztaltowaniu  si?  wieloletniej  prognozy  flnanSOWej,  W tym O PrZebiegu

vykonania przedsiewzie6 gminy Drawsko Pomorskie, o kt6rych inowa w art. 226 ust. 3
ustavy o flnanSaCh  Publicznych za pierwsze  p6Irocze 20 1 7 roku,  stanowiacej zalacznik
Nr 2 do niniej szego zarzadzenia,

3)  informacji o przebiegu  vykonania  planu  finansowego  OSrodka  Kultury  w Drawsku
Pomorskim za pie]wsze p61rocze 201 7 roku, stanowiapej zalacznik Nr 3 do niniejszego
zarzadzeni a.

? 2.    Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

do  Zarzadzenia Nr  154/2017  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  z dnia  25 sierpnia
2017  I.  w  sprawie  przedstawienia  informacji  o  przebiegu  lvykonania  budZetu  gminy
Drawsko Pomorskie za I p6Irocze 2017 I.,   informacji o  ksztaltowaniu  sic wieloletniej
prognozy finansowej)  w  tym  o  przebiegu  lvykonania  przedsiewzie6  gminy  Drawsko
Pomorskie    za  I  p6Irocze  2017  I.  oraz  o  przebiegu  wykonania  plan6w  finansolvych
gminnych instytucji kultury za I p6Irocze 2017 I.

Zgodnie z art.  art.  266 ust.  1  ustarvy z dnia 27  sieapnia 2009 roku o  flnanSaCh Publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1 870,   z p6Zn. zm.) przedstawiam Radzie Miej,skiej Drawsku Pomorskim
oraz   Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Szczecinie    info]macje  o  przebiegu lvykonania
budzetu gminy Drawsko Pomorskie za I p6Irocze 2017 r.,   info-acje o ksztaltowaniu sis
wieloletniej   prognozy  flnanSOWej,  W  tym  O  PrZebiegu  \vykOnania  PrZedSieWZie6   gminy
Drawsko Pomorskie za I p6lrocze 2017 r. oraz o przebiegu lvykonania plan6w flnanSOlvyCh

A        gminnych instytucji kultury za I p61rocze 2017 r.
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