
Zarządzenie Nr 413/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok,
sprawozdań  z  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury  oraz
informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
 

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
561  ze  zm.),  art  13  pkt  7  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1523 ze zm.)
oraz §  10  ust.  1  Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka  nadanego
zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku  (ze
zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka: 

1) sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Płocka  za  rok  2018,  stanowiące
załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2018 rok, stanowiące załączniki nr 2 - 6 do zarządzenia,

3) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik nr 7 do
zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Płocka  za  rok  2018,  stanowiące
załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik Nr 7 do
zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2018, o którym mowa w § 1
pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski


