
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.40.2011 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie określenia zakresu, sposobu i terminu publikowania informacji z wykonania 

budżetu gminy Biała 

 

           Na podstawie 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 

Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

określam zakres, sposób i termin publikowania informacji z wykonania budżetu gminy. 

 

§ 2. 

 

Podaje się do publicznej wiadomości w terminie do: 

1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o 

wykonaniu budżetu gminy Biała, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o 

udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o charakterze 

publiczno-prawnym, 

2) do 31 maja roku następnego – informację określającą: 

a) dane dotyczące wykonania budżetu gminy Biała w poprzednim roku 

budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, 

b) kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu )EFTA=, 

c) kwotę zobowiązań wymagalnych, 

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, 

których gwarancje i poręczenia dotyczą, 

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 

kwot i przyczyn umorzenia, 

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

 



§ 3. 

 

Informacje, o których mowa w § 1, publikowane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Białej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

 

§ 4. 

 

1. Informacja, o której mowa w § 1 pkt 1 publikowana jest na okres 1 miesiąca od dnia jej 

podania do publicznej wiadomości. 

2. Informacja, o której mowa w § 1 pkt 2, publikowana jest na okres 3 miesięcy od dnia jej 

podania do publicznej wiadomości. 

 

§ 5. 

 

Informacja, o której mowa w § 1, sporządzana jest przez Skarbnika Gminy Biała i 

zatwierdzana przez Burmistrza Białej. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


