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SPRAWOZDANIE NR BA-I.3035.1.2011
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2010 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 
2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) 
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