SE.0151-22/05
Zarz dzenie Nr 515/05
Burmistrza Stronia l skiego
z dnia 07 czerwca 2005 r.
w sprawie procedury tworzenia i rozpowszechniania broszury informatora „Sk d mamy
pieni dze i na co je wydajemy?” w ramach Akcji Społecznej Przejrzysta Polska.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i Zarz dzenia Burmistrza Stronia l skiego
Nr 452/05 z dnia 28 lutego 2005 r. oraz Zarz dzenia Burmistrza Stronia l skiego Nr 485/05
z dnia 20 kwietnia 2005 r. zarz dzam co nast puje:
§ 1.
Urz d Miejski w Stroniu l skim w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” opracuje
roczny informator bud etowy dla mieszka ców pt. „Sk d mamy pieni dze i na co je
wydajemy?” zwany dalej „Informatorem”.
§ 2.
Informator opracowywany b dzie ka dego roku, po uchwaleniu uchwały bud etowej na dany
rok i zawierał b dzie m.in. nast puj ce informacje:
1. dochody gminy, ze wskazaniem ródeł ich pochodzenia,
2. wydatku gminy, w rozbiciu na działy, ze wskazaniem konkretnych celów i zada ,
3. wieloletni plan inwestycyjnych gminy,
4. sposób składania wniosków do bud etu,
5. dochody i wydatki gminy w przeliczeniu na mieszka ca oraz dane porównawcze z
trzech ostatnich lat,
6. informacj

o miejscach, w których mo na uzyska

bardziej szczegółowe dane

dotycz ce bud etu Gminy oraz o mo liwo ciach i sposobie składania uwag co do
zakresu opracowania informatora.
§ 3.
Informator b dzie przygotowany w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie (rysunki,
wykresy, jak najmniej tabel)

§ 4.
Informator b dzie rozpowszechniany jako wkładka do Biuletynu Samorz dowego Gminy
Stronie l skie „Nowinki Stro skie” lub jako odr bna publikacja oraz na stronie internetowej
www.stronie.pl.
§ 5.
Ocena przydatno ci informatora prowadzona b dzie w ród mieszka ców Gminy Stronie
l skie w formie ankiet i opinii corocznie.
§ 6.
Ustala si nast puj cy harmonogram procedury tworzenia i rozpowszechniania informatora:
1. Informator zostanie opracowany i wydany w ci gu 60 dni od dnia przyj cia uchwały
bud etowej za wyj tkiem 2005 roku, gdzie termin wydania informatora ustala si do
30 czerwca 2005 roku.
2. Ocena przydatno ci i funkcjonalno ci informatora prowadzona b dzie w ród
mieszka ców Gminy w ci gu 2 miesi cy po wydaniu informatora w formie ankiet
i opinii.
3. Uwagi co do zakresu i zawarto ci informatora przyjmowane b d na 30 dni przed
upływem wydania informatora.
§ 7.
Wykonanie zarz dzenia powierza si Skarbnikowi Gminy Stronie l skie.
§ 8.
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Piecz podłu na o tre ci:
Burmistrz Stronia l skiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

