
ZARZĄDZENIE  Nr 28 /2005 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia  28 czerwca   2005 r. 
 

w sprawie wydania ksiąŜeczki pod nazwą „Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy 
w Gminie Polska Cerekiew „  

 
 
 

 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. ) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzam obowiązek corocznego opracowywania i wydawania ksiąŜeczki w formie 
broszury pod nazwą „Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Polska 
Cerekiew „ 
 

§ 2 
 

1.Broszura dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi 
www.polskacerekiew.pl oraz w wersji drukowanej w  punkcie informacji dla klienta 
znajdującym się w pokoju nr 17 na I piętrze.  
 
 

§ 3 
 

Procedurę  tworzenia i wydawania broszury  , stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 4 

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.                                                                                       

 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi  
nr 25/2005  z dnia 28.06.2005 r.  

 
PROCEDURA TWORZENIA I WYDAWANIA BROSZURY 

 „ Sk ąd bierzemy pieni ądze i na co je wydajemy w Gminie Polska Cerekiew” 
 
 

I. Ogólne informacje 
1. Broszura „Skąd  bierzemy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Polska Cerekiew 

„ wydawana jest po to by umoŜliwić mieszkańcom gminy uzyskanie informacji o tym , 
jak zaprojektowano budŜet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budŜetu z poprzedniego 
roku. Ponadto ma  przybliŜyć  zagadnienie gospodarki finansowej gminy , zjawiska i 
wielkości związane z tworzeniem i wykonywaniem budŜetu gminy. 

2. Odpowiedzialnym za coroczne przygotowanie i wydawanie broszury jest Skarbnik 
Gminy. 

 
 

II. Standaryzacja broszury : 
1. Broszura winna zawierać w szczególności następujące informacje: 
a)  o tym jak budŜet jest tworzony i w jaki sposób moŜna zgłaszać wnioski do budŜetu 
b) o dochodach i wydatkach /część danych z ostatnich trzech lat i w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca/  
c) na co wydajemy pieniądze / w formie opisowej z podziałem na jednostki: urząd, 
oświata, pomoc społeczne, biblioteka , ze szczególnym uwzględnieniem  wydatków na 
inwestycje w układzie trzyletnim/ 
d) w ksiąŜeczce winny znaleźć się rysunki, wykresy, 
 
III. Udost ępnienie ksi ąŜeczki  mieszka ńcom  
1. Mieszkańcy o broszurze będą informowani na wszelkie moŜliwe sposoby. 
2. Broszura dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi 

www.polskacerekiew.pl – Przejrzysta Polska oraz w BIP-ie – FINANSE – BudŜet a 
takŜe w wersji drukowanej w  punkcie informacji dla klienta znajdującym się w pokoju 
nr 17 na I piętrze. 

 
IV. Ocena działa ń 
1. Interesanci mają moŜliwość oceny wydanej broszury poprzez ankietę dołączoną do 
broszury a takŜe ankietę zamieszczoną na stronie internetowej urzędu 
(www.polskacerekiew.pl) i w BIP-ie, poprzez pocztę elektroniczną  -ug@polskacerekiew.pl 
oraz informacje ustne. 
2. Na podstawie tych ocen działań kontrolnych i oceniających dokonuje Skarbnik Gminy. 
 
 


