
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 50/8/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w  sprawie  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust.  1 pkt
2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 511), art.  266 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz §2 uchwały nr
114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy
informacji  o przebiegu  wykonania  budżetu  miasta,  informacji  o  kształtowaniu  się
wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów
finansowych samorządowych instytucji  kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku,

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Informację  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym

o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku,

przedstawić  Radzie  Miasta  Lublin  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Lublinie

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

(-) Artur Szymczyk
                                                                Zastępca Prezydenta
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Prezydent Miasta Lublin

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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