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ZARZĄDZENIE Nr. or.

0050.26.2016

wójta Gminy żytno

z dnia 19 maja 2016 r.

rv

sprawie podania informacji do publicznej łviadomości

Na podstawie a .30 ust.l i ań' 6l Ustarł'y z dnia 8 malca 1990 I. o samoŻądzie
gmirrnym /j.t' Dz'U. 7' 2013 r. poz'594, poz.645/ \\ zw].ązkv z ań' 37 ust.l pkt'2 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r'. o finansach publicznych /j. L. Dz.U. z 2013 t. poz.88 5, poz.93 8, 16461 z 2014 t. poz.
379, poz.9ll, poz. I 146/ WOJT GMINY

zarząłlzal
$l.Podaje się do publicznej wiadoności zawarte w z'alączniku do niniejszego zaŻądzenja

intbrmacje obej mujące:

1/ wykonanie budżetu jednos1ki samorządtl

teqło alnego w

20'15 r.'

$'tym kwotę deficytu albo

nad rł 1zk i:

2/ kwotę wykorŻystarrych ślodków' o których mowa w ań.5 rlst' l pkt'2 ustawy o finansach
publicznych;
3/ kwotę zobowiązań' o których mowa w aft.72 ust'l pkt 4 ustawy o filansach publicznych;
4/ kwo|y dotacji otŹymanych z budżetów jednostek samorządu ter}torialnego oraz kwoty dotacji
udziclonych innynr jednostkon samorządu tel}tolialnego;
5/ wykaz udzielonych poręczcń i gwarancji, z wymienieniem podmiotóW, których gwarancje
i poręczenia dotyczą;
6/ wykaz osób pralvnych i

fizycznyclr orazjędnostek organizacyjnych nieposiadających
osobowościprawnej' którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg' odroczeń, umorzeń lub
rozloŻono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500'00 zł wraz ze wskazaniem
w1'soLości umorzon1ch kwot i pl'zycz1n utnorzenia:
7/ wykaz osób prawnychi flzycznych oraz jednostek organizac5'jnych nieposiadających
osobowościprawnej, któryn udzielono pomocy publicznej.
s2. wykoDanie Zarządzenia powierza się SekretarŻowi Gminy.
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Zarządzenie wclrodzi w zycie z dniem podjęcia'

Załączfik nt .1

ITóii Gn!ły f]:tno
lodomszczońsk!
']o'f'

do Zarządzenia Nr ol.0050.26.2016
Wójta Gminy z}'tno
z dnia 19 maja 2016 r.

l/ wykonanie budżetu za 20l5 r.
Dochody

Wydatki

Wynik /nadwyżka/
PrzychodY
z tego:

wolne środkiŻ lat ubięgłych art.217
pożyczka

Rozchody

'
-

16.364.325,99 zł'
15.486'93Ż'67 zł
8'.17.393,32

zl

174'054,88 zł
90'933,88 zł
83.121,00 zł

| '048.162,48

zł

z tęgo'.
spłata kredytów
2/ Kwota wykorzystanych śr'odków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez paristwa członkowskie
Europejskiego Porozumierria o Wolnyrn Handlu /EF'|A/ - 480'599,32 zł
3/ Kwoty wymagalnyclr zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw, prawomocnych orzeczei'|
sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych onz uznanych za bezspome przez właściwą
0 zł
jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem -

otrzymalych z budżetów jednostek samolządu teryto alnego _ 250'838'83 zł
Kwota dotacjj udzielonych innym jedl'tostkom samorządu terytońalnego - 2'844.98zł

4/ Kwota dotacii

-

5/

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

6/

wykaz osób pmwnych i lzycznych orazjednostek organizacyjnych nieposiadających

0,00 zł

osobowościprawnej' któIym w zakresie podalków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umoŹeń lub
rozłożonospłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 Żł , wraz ze wskazanien]
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2015:

Umorzenia w 2015 r.

Lp.

Imię i nazrvisko lub n^z:N^

l

Bloszkiewicz Henryk

2.

8

Skiba Robert
Grzvb Ewelina
Bus Marian
Marchewka Włodzimierz
Ziętal sławomir
PiaseckiJarosław
Król Jan

9.

7,alas

4.
5.
6.

7.

10.

Zbisnicw
oberski Paweł

lrlrfial

Krvota umorzenia
400,00
616,00
1.781,00
822,00
521,00
1.376,00
835,00

5i2.00
704.00
6Ż8.00

Przyczytra umorzenia
ważny interes pod9rnika
waztly interes podatnika
waznl interes podatnika
ważny interes podatnika
ważny nteres podatnika
wazny nteres podatnika

ważnv inteles
ważnv inteles
ważnv tnteres
wazny interes

oodatnika
podatnika
podarnika
podrrnika

ll
12

ti.

14.
15.

ló.
l't.
18.
19.

Crzadziel Pawel
Mirecki Marcel
Pluciński svlwester
Bakalarz Kazimierz
Stawiarski Andrzei
Glaizer Kazimierz
CŻyż Stanis]aW
Czyz llenryka
Młvnarczvk Irena

'7'17,00

501,00
649,00
1.463.00
4.891.00
2.500,00
1.000,00
1.000,00

waŹnY nteres podatn ka
ważnv nteres podatn ka
waŻnv nteres podatn ka
nteres podatnika
nteres podatnika
ważny nteres podatnika
ważny nteres podatnika
waŹnY nteres podatnika

i.000.00

waznv nteres Dodatnika

Rozlożenie na raty, odroczcnie terminu platnościtv 2015 r.

Lp.

2.
3.
4.
5

lmię i nazwisl(o lub n^z$'A lfifmal
Rosa Dariusz
Jedras Danuta
Madrzyk Stanisław
Stawiarski Andrzei

Glaizer Kazimierz

lizycznych orazjednostek organizacyjnych nieposiadających
prawnej,
którym
udzielono pomocy publicznej w roku 2015
osobowości
7/ Wykaz osób prawnych i

Lp.

Firma bcnefi cjenta pomocy
Mechanika i B]acharstwo Poiazdo!Ąe

2

AI]TO-SERWIS

3.

Wszvstko dla dziecka
F'H' KESZ- sklep plzemysłowy
Kwiaciarnia
Zakład Frvzicrski
PrzedsiębiorstWo Usługowo-Ilandlowe

4.
5.
6.
'1.

8.

..UNICAR"

Salon Fryzierski
Salon Fryzierski

