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ZARZĄDZENIE Nr or.005 0.44.2018
Wójta Gminy Żytno

pow. rcdonrszc z,:t'iskl

zdnia 23hpca 2018

r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżkiza okres od 1 sĘcznia 2018 roku do 30
czeYwc^ 2018 roku oYaz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych
o charakterze publicznoprawnym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1875), w zwlązku z art. 37 ust' 1 Ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2017 r. poz. 2077 ) Wójt Gminy Zytno zarządza, co następuje:
$1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budzetu
Gminy Żyno, w tym kwotę deficytu albo nadwyżkt oraz informację o udzielonych umorzeniach

niepodatko!\Ych nalezności budzetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiącą załącznik nr
1 do niniejszego Zarządzenta.

$2. Informację, o ktorej mowa w $1 podaje się do publicznej wiadomoŚci w tęrminie do
końca miesiąca następującego po zakonczentu kwartału poprzez Zamleszczenie w BIP.
$3. Wykon anie

7 ar

ządzenta

p o...viręT za

się S ekreta r Zow l Gminy.

$4' Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia.

{ł:'i.t, o.:r"epił.

ZaŁączntknr I

do Zaruądzenia Nr 0r.0050.44.2018

Wójta Gminy Żytto
z dniaZ3ltpca 2018 r.

Wóit Gnrtny żytno
pow. radomszczonski

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych
publicznoprawnym
w roku 2018 r.
charakterze

Informacja

Gmina Żytno, wraz

z

o

jej jednostkamt organizacyjnymi, nie zastosowała umorzeń

niepodatkowych należnoŚci budzetowych wymienionych w art. 60 ustawy z dniaL7 sierpnia})}9 r.
o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz. 2077).
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za okres od początku roku do dnia 30 czeMca roku

51 398681

W

l

WOJ

POWIAT

GMINA

10

12

14

TYP

GI\,1

Plan (po zmianach)

nienie

IYP ZW

ZWlĄZEK JST

2

Wyko nanie

A' DocHoDY oGoŁEM (A1+A2)

22 337 004.7!

1

A1. Dochody bieżące
A2' Dochody majątkowe

20 579 605,01

11 062 052,8ę

1 757 399,72

56 512,72

90 100,0(

1500,0c

B. WYDATKI (B1+82)

24 597 004,73

10 163 620,61

B'l . Wydatki bieżące

19 730 792,01

9 976 686,56

4 866 212,72

'186 934,05

-2 260 000,0(

954 944,97

B4B 813,0(

1 085 366,30

w tvm:

A21. dochody ze sprzedaŻy majątku

82. Wydatki majątkowe

c

WYNlK BUDZETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

C1. RóŻnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

lJl. PRZYCHOIJY oGOŁE'M

z teoo:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tvm.

3 541 492'8Ż

1 905 229,00

2 4B3 370'8Ż

1

0,00

206 000,0(

0,00

0,0(

0,00

0,0(

0,00

852 122,0(

852 122,00

D13' nadwyżka z lat ubiegłych
D14. prywatyzacja majątku

JST

D15' Wolne środki'o ktÓrych mowa w ań.217 ust'2 pkt 6
ustawv o finansach publicznvch

053 107,00

0,0(

D111. ze sprzedaży papierów wańościowycf)
D12. spłata udzielonych poŻyczek

1 'l 1B 565,5t

Dl6. inne Źródła
D2 RoZcHoDYoGoŁEM

0,0(

0,00

1 2B1 492,8Ą

756 528.92

wańościowych

1 075 492,84

550 528,92

z teoo:
D21 . spłaty kredytów i pożyczek, Wykup papierÓW

w tym:

0,0c

0,00

206 000,0c

206 000.00

0,00

0,00

D21'1 . wykup paplerów Wańościowycff)

D22' udzielone poŻyczki
D23. inne cele
1)

niepoirzebne skreślić

2)

wykazuje sję papiery wańościowe z wyjątkiem tych' których zbylvaInośćjest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

(l)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg

E

Ó

Plan (pozmianach)3)

lnienie

FTNANSOWANIE DEFICYTU') 1E1+E2+E3+E4+E5)

z teoo:

2 260 000,0c

0,0c

0,0c

0.0c

2 260 000,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0t

0,0c

0,0(

E1' sprzedaż papierów wańościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorząd u tervtorialnego"'

E2' kredyty i pożyczki
E3' prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego
E4. nadwyżka budŹetu jednostki samorządu terytorialnego z lat
ubieołvch

E5. wolne Środki jako nadwyżka środkÓw pieniężnych na rachunku
bieŹącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wańoŚciowych, kredytów i
oożvczek z lat ubieołvch
3)
4)

6)

Wyko nanie

iednostki Wypełn ają za l, ll' IIl i lV kwańał
jednostki wypełniają tylko za lV kwańały
Wypełniają jednostki' w których planowana lub Wykonana różnica między dochodami a Wydatkami jest ujemna
wykazuje się papiery Wańościowe z Wyjątkiem tych' których zbylvalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w ań. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg

ó

Stan na kon iec okresu sprawozdawczego

lnienie

F1. Łączna kwota wyłączeń z relaĄi, o której mowa W aft' 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

0,0(

Fl1 . kwota wyłączeń' o których mowa W art'' 243 ust' 3 ustawy o finansach

0,0(

F12' kwota wyłączeń' o których mowa W alt.243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych

0,0(

F13. wykup papierów wańościowych, spłata kredytów i pożyczek
zaciąg n iętych n a spłatę p r4ejętych zobowiązań samodzielnego p u b iczneg o
zakładu ooieki zdrowotnei ''

0,0(

w tvm:

publlcznych

I

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zaqraniczne rvnki przed 1 stycznia 201 0 r.
F2' Zobowiązania związku wspóftworzonego przez jednostkę samorządu
tervtorialneqo przvpadaiace do spłatv W roku budżetowym

0,0(

F3' Kwota związana z realizaĄą wydatków bieżących, o których mowa W art'
u)
242 usławv o finansach publicznych
F4' Kwota planowanych WydaikóW biezących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań sam odziel nego p u bl iczneg o zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego) na zasadach określonych
w ustawie o działalnoŚci leczniczei '
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconegq] na zasadach określonych
w ustawie o działalnościleczniczei

0,0(

8)

Wykazuje się W latach 2014-2018
Wypełnjają jednostki ty]ko za IV kwańały

9i

Wykazuje się w 1atach 2013-201a

7)

0,0(

0,0(

0.0c
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Anna Czerkiewska
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (ll)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa W ań. 5 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg

ó

Plan (po zmianach)

lnienie

G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierÓw
wańościowych na realizaĄę programów i projektów realizowanych
z udziałem Środków, o których mowa W ań. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

Wyko nanie

053 107,00

1

1

053 107,00

0,00

0,00

G2. RoZcHoDY z tytułu sp|aty kredytów, poŻyczek' wykupu papierÓw
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych
z udziałem środków, o których mowa W ań. 5 ust.'l pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w iym:

0,00

0,00

G21. wykup papierów Wartościowych 10)

0,00

0,0c

Gll1 ' ze Sprzedaży papierów wańościowych

'o

]0) wykazuje się papiery wartościowe z Wyjątkiem tych, których zbylvalnośc jest ograniczona

H. lnformacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne
jed n ostki sa m orząd u te ryto ri al ne go ws półtworzące związek "|
z tego
Nazwa JST

Kod GUS JST

WspółtWorZącej

WspołtWolządzej

Związek

zwiazek

Kwoty zobowiąza ń zwięku
WspÓłtwoŻonego przez
daną .jednostkę samoŻądu
terytorialnego,
o których mowa
w art. 244 ust. 1

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt

1

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 2

Kwota zobowiązań
zWiązkU objętych
poręczeniem Iub
gwaranc1ą pŻezdaną

JST
(art. 244 ust. 2\

1l) Wypełniają wyłącznie związki JST

Anna Czerkiewska
Przewdniczący zarządu
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