ZARZĄDZENIE Nr. Or.

0050.17.2015

Wójta Gminy Zytno
z dnia28 kwietnia 2015 r.

w spraw.ie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Zytno' w Ęm kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia
3l marca 2015 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych o

charakterze publiczno-prawnym

Na podstawie art.30 ust.l i art. 61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym lj.t.Dz.U. z2013 r. poz'594,poz.645, poz.1318; z2014r.poz.379l w związku zart.37
ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lj.t. Dz.U. z 2013 r. po2.885,
poz.93 8' poz.l 646; z 20 14 r. poz.37 9' poz.9 1 1, poz'I 1 46l wÓJT GMINY
zarządza:.
$1.Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy
Ż7,tno, w tym kwotę deficlu albo nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należnościbudżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiącą załącznik
nr. l do niniejszego Zarządzenia

$2. Informację, o której mowa w $1 podaje się do publicznej wiadomości w terminie do
końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału poprzez zamieszczenie w BIP
$3. Wykonanie Zaruądzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
$4

.Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podj ęcia'

Załącznik w-I

do Zarządzenia Nr.or.0050. 1 7.20 1 5

Wójta Gminy Z1tno
z. dnia 28 kwietnia 2015 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w I kwartale 2015 r.
Gmina Zytno wraz z 1e1 jednostkami organizacyjnymi nie zastosowała umorzeń niepodatkowych
naleŻnościbudzetowych wymienionych w art.60 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /j.t. Dz.U. z Ż013 r ' poz.885 ze zm./
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Dane uzupełniające:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z ań. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Plan (po zmianach)'/
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