
Zarządzenie  Nr   423/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  31  sierpnia  2012  r.

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  
2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na  podstawie  art.  266  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się: 
1) informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2012  r.  zgodnie  

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których 

mowa  w art.  226  ust.  3  ustawy o  finansach  publicznych  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  2  do  niniejszego 
zarządzenia,

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 
r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Informacje,  o  których  mowa  w  §  1  przedstawia  się  Radzie  Miejskiej  Kalisza  oraz  Regionalnej  Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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	Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

