
Zarządzenie Nr 399/2014 
Wójta Gminy Sieroszewice 

dnia 14 sierpnia 2014 r.     
 
 
 
w sprawie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2014 
roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Sieroszewicach za               
I półrocze 2014 roku. 
 
 
 Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Sieroszewice 
zarządza , co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za                         
I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i informację                             
o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury                                       
w Sieroszewicach za I półrocze 2014 roku. 
 
§ 2.  1) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2014 
roku stanowi załącznik  nr 1 do zarządzenia; 
2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku 
stanowi załącznik  nr 2 do zarządzenia; 
3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury 
w Sieroszewicach za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik  nr 3 do zarządzenia. 
 
§ 3. 1) Informacje o których mowa w  § 2 przedkłada się Radzie Gminy Sieroszewice. 
2) Informacje o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej                                      
w Poznaniu 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 do Zarządzenia Nr 399/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14  sierpnia 2014 roku 
w sprawie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2014 
roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Sieroszewicach za               
I półrocze 2014 roku. 
  
 Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do 
przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy za I półrocze każdego roku wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226 ust. 3 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
Samorządowych Instytucji Kultury w Sieroszewicach za  I półrocze 2014 roku. 
 
 Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne Zarządzenie. 
 


