
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2005
Starosty Średzkiego

z dnia 4 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania 
informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. 

Celem umożliwienia mieszkańcom powiatu średzkiego uzyskania informacji o tym jak 

zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku, 

zarządzam co następuje:

� 1.1. Wprowadzam obowiązek corocznego opracowania i wydania informatora 

budżetowego przeznaczonego dla mieszkańc�w powiatu „Skąd mamy pieniądze i na 

co je wydajemy”.

2. Określam termin corocznego opracowania i wydania informatora – do 

30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Informator dotyczący zaprojektowania budżetu na 2005 rok zostanie 

opracowany i wydany do 10 grudnia 2005 r.

� 2.1. Informator będzie zawierać:

1) informacje o tym, jak zaprojektowano budżet na dany rok oraz o rozliczeniu budżetu 

z poprzedniego roku,

2) informację, że każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet powiatu,

3) informacje w jaki spos�b budżet jest tworzony i w jaki spos�b można zgłaszać 

wnioski do budżetu,

4) dane budżetowe z trzech ostatnich lat,

5) informacje na temat dochod�w i wydatk�w powiatu,

6) dochody i wydatki będą przedstawione w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

7) informację dotyczącą miejsc, w kt�rych można uzyskać bardziej szczeg�łowe dane 

o budżecie.

2.Informacje zawarte w informatorze napisane będą językiem zrozumiałym, 

niespecjalistycznym, nie wolno cytować zapis�w ustawowych.

3. Informator będzie wydawany w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez 

osoby nieznające terminologii finansowej.

4. Informator będzie opracowany i wydany w formie książeczki, atrakcyjnej 

wizualnie.



� 3.1. Wprowadzam obowiązek umieszczenia informatora na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

2. Wyznaczam miejsca wyłożenia opracowanego informatora -w Punkcie Obsługi 

Klienta Starostwa i Gminy Środa Wlkp., w Sekretariacie Starostwa, w jednostkach 

organizacyjnych powiatu średzkiego, w urzędach gmin powiatu średzkiego i innych 

miejscach og�lnie dostępnych.

3. Wprowadzam obowiązek monitorowania reakcji mieszkańc�w na przedłożone 

opracowanie w formie ankiety, wg załączonego wzoru.

� 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

� 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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