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BURnmSTRZA DRAWSKA P OMORSKIEGO
z dnia 29 siexpnia 2016 I.

w  SPI.aWie PrZedStaWienia  infOrmaCji  O  PrZebiegu WykOnania  bud2etu  gminy Drawsko
Pomorslde za pieIWSZe poll.Ooze 2016 roku,   informacji o ksztaltowaniu sic wieloletniej
prognozy  flnanSOWej)  W  tym  O  PrZebiegu  lvykOnania  PrZedSieWZi?6  gminy  Drawsko
Pomorslde   za   pierwsze   p6Irocze   2016   roku   oraz   o   przebiegu  lvykonania   plan6w
finansorvych gminnych instytucji kultury za pierwsze p6Irocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust.  1 ustarvy z dnia 27 siexpnia 2009 1.. O flnanSaCh PubliCZnyCh
((Dz. U. z2013 I. poz.  885, poz.  938, poz.  1646;  z 2014 I. poz.  379, poz.  911, poz.  1146, poz.
1626, poz.  1877; z 2015 r. poz. 238, poz.  532,poz.  lO45, poz.  1117, poz.  1130,poz.  1189,poz.
1190, poz.  1269, poz.  1358, poz.  1513, poz.  1830, poz.  1854, poz.  1890, poz.  2150;  z 2016 I.

poz.  195)  zarzqdzam, co nastapuje:

§ 1.   Postanawia sic o przedstawieniu  Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz
Regionalnej lzbie Obrachunhowej w Szczecinie:
1)  info-acji  o  przebiegu  lvykonania  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  za pierwsze

p6Irocze 201 6 roku, stanowiacej zalapzIlik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia,
2)  informacji o  ksztaltowaniu  sis  wieloletniej  prognozy  flnanSOWej,  W i)m O PrZebiegu

lvykonania przedsi?wzi?6 gminy Drawsko Pomorskie, o kt6rych mowa w art. 226 ust. 3
ustarvy o finansach  publicznych za pierwsze  p6irocze 201 6 roku,  stanowiapej zalqcznik
Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia,

3)  informacji o przebiegu  \vykonania  planu  flnanSOWegO  OSrodka  Kultury  w Drawshal
Pomorskim za pierwsze p6irocze 201 6 roku, stanowiapej zalapznik Nr 3 do niniejszego
zarzadzenia.

§ 2.     Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

do   Zarzadzenia Nr   119/2016   Burmistrza   Drawska   Pomorskiego  z dnia   29 sierpnia
2016  I.  w  sprawie  pI.ZedStaWienia  infOrmaCji  O  PrZebiegu  lvykOnania  bud2etu  gndny
Drawsko Pomorshie za I p6Irocze 2016  r.,   informacji  o ksztaltowaniu sis wieloletniej
prognozy finansowej)  w  tym  o  przebiegu  lvykonania  przedsiewzie6  gminy  Drawsko
PomoI.Shie    Za  I  p6Irocze  2016  r.  oraz  o  przebiegu  lvykonania  plan6w  finansowych
gminnych instytucji kultury za I p6Irocze 2016 I.

i-,
Zgodnie  z  art.  art.  266  ust.  1  usta\vy z dnia 27  siexpnia 2009 roku  o  flnanSaCh PubliCZnyCh
(Dz.U. z 2013 I. poz.  885 z p6Zn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Drawsku Pomorskim
oraz   Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Szczecinie    informacje  o  przebiegu  lvykonania
bud2etu gminy Drawsko  Pomorskie  za I p6irocze 2016  r.,   informacje  o  ksztaltowaniu sis
wieloletniej   prognozy  flnanSOWej,   W  tym  O   PrZebiegu  lvykOnania  PrZedSieWZie6   gminy
Drawsko Pomorskie za I p6irocze 20 1 6 r.  oraz o przebiegu \vykonania plan6w finanso\vych
gminnych instytucji lultury za I p6frocze 2016 I.


