
ZARZĄDZENIE NR 151/2011 

Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 10 listopada 2011 roku 

 

 

w sprawie : przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 

2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie  przyjęcia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów  

 

 

Na podstawie art. 230 ust 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

 
 
§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów wraz z projektem uchwały 

budżetowej Gminy Żarów na 2012 rok. 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia nr 151/2011 

Burmistrza Miasta Żarów  

z dnia 10 listopada 2011 roku 

 

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 

2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żarów  

 

 

 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 

burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz  regionalnej izbie 

obrachunkowej (celem zaopiniowania) - do dnia 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem powyższej uchwały 

burmistrz przedkłada również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 

oraz inne materiały określone w uchwale Rady Miejskiej nr LXIV/287/2010  

z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Żarów. 

 Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 powołanej wyżej ustawy Burmistrz 

wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia również projekt uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - 

celem zaopiniowania. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia w przedmiotowej 

sprawie jest uzasadnione. 

 

 

Sporządziła: 
Renata Dawlewicz 
Skarbnik Gminy 
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