
ZARZĄDZENIE NR 106/FK/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 za I półrocze 2016 r., w tym  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  

 

       Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 

1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 

1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XL/283/10 Rady Miejskiej Chełmży             

z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy  finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego 

 jednostek za I półrocze zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 za I półrocze 2016 r., w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

 

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży  

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 106/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 sierpnia 2016 r.            

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 za I półrocze 2016 r., w tym  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

 Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia            

31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym               

o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.  

 

 

 

 

 

  


