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ZARZADZENIE Nr. Or.

0050.21.2016

wójta Gminy Zytno

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

spl'wie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia
!v

31 marca 201ó r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych o

charakterze publiczno-prawnym

Na podstawie art'3o ust.l i afi. 61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 I' o samoźądzię
gminnym /j't. Dz.IJ ' z2013 r' poz.594, poz'645, poz.I3I8; z 2ol4 t. poz' 3'79l w zw|ązkn z arl.' 3'I
ust.l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach public.znych li.t DzU z 2013 r' po2.885,
po2.938, poz.\646;22014 t. po2.379, poz.91l, poz 1146l WOJT GMINY
zarz4dŻ^|

$l.Podaje się do publicznej wiadomości kwańa]ną infomację o Wykonaniu budżetu Gminy
Żyłno, w tym kwotę dęfic}tu albo nadwyŹki oraz informację o udzielonych umorzeniach
niepodatkolłych naleŹności budżetowych o chamktelzę publiczno-prarłnym stanowiącą załącznik
nr' 1 do niniejszego Zalządzenia
$1 podaje się do publicaej wiadomości w terminie do
końca miesiąca następującego po zakończeniu kwańału poprzez zamieszczenie w BIP

$2. Informację, o

któĄ mowa w

$3. Wykonanie Zarządzenia

powieza się Sekętarzowi Gminy.

s4.Zaźądzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Załączłikw.|
do Zarządzeńa Nr.or'0050.21.20l6
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach Diepodatkowych należności
budżetowych o charakterzełpubliczno-prawn}m w I kwartale 2016 r.
jednostkami organizacyjnymi nię zastosowała umorzeń niepoda&owych
należnościbudżetowych wymienionych w alt.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o furansach
publicznych /j.t. Dz.U . z 2013 r. poz.885 ze zm./
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Pżód qpelnieniem p2eżylać nłruk]ę

E' Finansowanie deficytu' Żgodnie z ań' 217 ust' 2 ustawy ofinansach publicŻnych

E' FlNANsoWAŃlE

oEFlCYTL|IE1+E2+E3+E4+E5)

E1 spzedaż papielÓw wańościowych wyem lowańych pżeŻ ]€dnoslkę

E3 pryvav4cia mająIku jednoslk Śańożądu telytoralrego
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F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji' o których mowa w ań' 242 i 243 ustawy o finansach poblicznyoh
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