Wójt Gminy
Solina

Z a r z ą d z e n i e Nr 0151/97/II/2005
Wójta Gminy Solina
z dnia 1 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia procedur tworzenia informatora budżetowego dla
mieszkańców Gminy Solina
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / - Wójt Gminy
Solina
zarządza :
§1
W związku z uczestnictwem Gminy Solina w akcji społecznej „Przejrzysta
Polska” w ramach VI zasady rozliczalności
wprowadzam obowiązek
przygotowania i rozpropagowania, w formie broszurki, corocznego informatora
budżetowego dla mieszkańców Gminy Solina pt. „Skąd mamy pieniądze i na co
je wydajemy”.
§2
Informator budżetowy, o którym mowa w § 1 zawiera informacje na temat
dochodów i wydatków Gminy Solina podane w formie przystępnej, czytelnej,
łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej oraz
atrakcyjnej wizualnie, z podaniem trendów i tendencji wieloletnich.
§3
Zadanie, o którym mowa w § 1 wykonuje zespół pracowników corocznie
powoływany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
§4
Zadanie, o którym mowa w § 1 zespół pracowników realizuje w terminie do
dnia 31 grudnia każdego roku.

§5
Przygotowywanie i rozpropagowanie informatora budżetowego w roku
bieżącym
dokonuje zespół pracowników powołany zarządzeniem Nr
0151/41/II/2005 Wójta Gminy Solina z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie
powołania zespołów do realizacji zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.
§6
Przygotowanie informatora budżetowego następuje na podstawie projektu
uchwały budżetowej Gminy Solina na następny rok budżetowy, opracowanej
przez Wójta Gminy i przedłożonej w terminie do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy Solina za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za ubiegły rok budżetowy.
§7
Wydawany w 2005 roku informator budżetowy zawierać będzie informacje
wynikające z projektu budżetu na 2006 roku oraz wykonania budżetu Gminy za
lata 2002 – 2004.
§8
Rozpropagowanie informatora budżetowego w 2005 roku nastąpi poprzez :
1/ przekazanie broszurki do każdego gospodarstwa domowego
pośrednictwem sołtysów i przewodniczących osiedli,
2/ umieszczenie na stronie internetowej Gminy Solina,
3/ umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.
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§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Zbigniew Sawiński

