
 

Zarządzenie Nr 47 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

w sprawie: zasad wydawania broszury budżetowej powiatu poznańskiego. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2016r. poz. 814 j.t. ze zm.) oraz § 70 pkt 2 lit. a uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 

10 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§ 1  

Wprowadza się następujące zasady wydawania broszury budżetowej: 

1. Broszura budżetowa jest opracowywana każdego roku, w celu przedstawienia gospodarki 

finansowej powiatu poznańskiego mieszkańcom regionu. 

2. Informacje zawarte w broszurze budżetowej powinny być przystępne i zrozumiałe dla osób 

nieznających terminologii finansowej oraz przedstawione w sposób czytelny i atrakcyjny 

wizualnie. 

3. Broszura budżetowa powinna być wydawana i rozpowszechniana w wersji drukowanej oraz w 

wersji elektronicznej, która będzie dostępna na stronie www.powiat.poznan.pl. 

4. Broszura budżetowa powinna być wydawana w terminie do końca kwietnia każdego roku. 

5. Nadzór merytoryczny nad treścią broszury budżetowej powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

6. Przygotowanie treści i formy graficznej broszury budżetowej powierza się Dyrektorowi Wydziału 

Promocji i Aktywności Społecznej. 

§ 2  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

§3 

Uchyla się Zarządzenie Nr 88/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zasad wydawania broszury 

budżetowej powiatu poznańskiego. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 47 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 
 

Broszura budżetowa powiatu poznańskiego przedstawia mieszkańcom regionu finanse samorządu 

powiatu poznańskiego. Jej forma została pierwotnie określona w Zarządzeniu Starosty Poznańskiego w 

2006 roku. Wszak odnosi się wrażenie, że wyżej wymieniona formuła tejże broszury budżetowej 

wyczerpała swoje możliwości, dlatego utrzymując obowiązek wydania i rozpowszechnienia broszury 

budżetowej należy uatrakcyjnić jej przystępność i czytelność, w postaci drukowanej, jak i elektronicznej. 

Zatem niniejsze Zarządzenie umożliwia realizację przedstawionych postulatów.

 


