
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018
Burmistrza Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Miasta  i  Gminy
Radzyń  Chełmiński,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,
informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018r poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.  62, 1000 i 1366) oraz Uchwały
Nr XLVII/314/2010 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r w sprawie
określenia zakresu i  formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński,
informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu
wykonania  planu  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  oraz  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje  się  celem  przedstawienia  Radzie  Miejskiej  Radzynia  Chełmińskiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
za I półrocze 2018r, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2.  informację  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  o  przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3.  informację  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Radzyniu  Chełmińskim,  stanowiącą  załącznik  Nr  3  do
niniejszego zarządzenia;
4.  informację  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Miejsko  -  Gminnej  Biblioteki
Publicznej w Radzyniu Chełmińskim, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
     
§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


