
Zarządzenie Nr 48/ 2005 
Starosty Rawskiego 
z dnia 12. 12. 2005 r. 

 
w sprawie wprowadzenie procedury tworzenia corocznego informatora budŜetowego 

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” 
 
Na podstawie art. 34ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055) oraz §10ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/186/2005 Rady Powiatu w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 4 marca 2005 r., zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek corocznego wydawania informatora budŜetowego pn. 
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. 

2. Informator zawiera informacje o dochodach i wydatkach Powiatu Rawskiego 
 

§2 Informator winien zawierać co najmniej: 
1) Informacje dotyczące dochodów i wydatków Powiatu za poprzedni rok budŜetowy, 

przedstawione w przystępnej formie, językiem łatwym do zrozumienia przez osoby nie 
znające terminologii finansowej. W przypadku konieczności uŜycia terminów 
finansowych, dołączone są definicje tych terminów napisane językiem niefachowym) 

2) Informacje o sposobie tworzenia budŜetu, moŜliwości zgłaszania wniosków do budŜetu 
oraz miejscu dostępu do pełnej wersji uchwały budŜetowej 

3) Najistotniejsze dane przedstawione za okres ostatnich trzech lat, takŜe w przeliczeniu na 1 
mieszkańca. 

 
§ 3. 1.Informator budŜetowy ma być wydawany corocznie, w terminie trzech miesięcy od 

dnia złoŜenia sprawozdania z wykonania budŜetu, jednak nie później niŜ do 30 czerwca 
kaŜdego roku. 

2. Postanowienia ust.1 nie dotyczą informatora na rok 2005, który został juŜ wydany. 
 
§ 4. Rozpowszechnianie broszury następować będzie m.in. przez: 

1) publikację na stronie internetowej Starostwa 
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
3) inne formy uznane za przydatne dla osiągnięcia celu powszechnego dostępu do informacji 
 

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu  
 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 
        Starosta Rawski 
        (-) Józef Matysiak  
 
 
 
 


