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ZARZĄDZENIL Nr. or. 0050.32.2016
Wójta Gminy żytno
z dńa 20 |ipca 20|6 t'

w sprarvie: podania do publicznej łviadomości krvarta|nej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy żytno, tv tym kwocie deficytu albo nadrvyżki za okres od początku roku do dnia
30 cŻerwca 20|6 r. or'.z o udzielonyc|r umorzcniach niepodatkowych naleźności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym

Na podstawie ań'30 ust.l i alt' 61 ust.3 Ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samoŹądzie
gminrrym /j.t. Dz'U. z2ol3 r. poz.594' poz.645' poz.I3l8; z 2014 r. poz. 379/ w związk) z ań. 3'7

ust.l Ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o finansach public.znych /j.t. Dz.U. z 2013 r. po2.885,
po2.938. po2.1646 2 2014 r. po2.319, poz.91I, poz.I146/ WOJT GMINY

zarząi|zal

$1'Podaje się do publicznej wiadomości kwatalną itfonnację o wykonaniu budŹetu Gminy
Żytno' w tym k\łotę deiicytu albo nadwyzki oraz infornację o udzielonych umorzeniach
Diepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiącą załącznik
nr I do niniciszego Zarzad/-ęnia

$2. lnformację' o któfe.j mowa w $1 podaje się do publicznej r.viadorrrości w ternrinie do
końca niesiąca następtiącego po zakoliczeniu kwańału poprzez zamieszczenie w BIP

s3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy'

$4'Zalządzenie vr'chodzi w zycie z dniem podjęcia'

':,; . l.l .



Zńącznik rr.I
do zalządzenia Nr.oń050.32.2016
wójta Gminy Ż}'tno
z óĄia20 lipca2016l.

Ilformacja o udzielolych umolzeniach niepodatko$Tch należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawn;,m w II kwartale 2016 r.

GminaŻytno wtaz z jej jednostkami organizacyjnymi ńę zastosowała umorzeń niepodatkowych
należności budżetowych wymienionych w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finarrsach
publicznych /j.t. Dz.U. 22013 r. poz.885 ze an./
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JednÓstkl śamorządu terylorialnego

zaokreŚod poĆząlku rÓku dodna 30 czeNca roku

Regiona na lzba obrachunkowa w ŁodŻ
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c' NAoWYżKłoEFlcYT (A.B)

D1]] na €a izaĆ]ę p'oqramw l pro]eklow €e'żowanyĆh Ż Udz alem yookN
o klóryclr mowa W ań 5 usl 1 pkl 2 UŚlawy o fnansa.h publcznych

Dr2 sprala pozyczek udzie onydr

o13 nadw}żka z at ub eolych

D141 na reaLiŻaĆ]ę poqramów projektów rca iżowanyĆh Ż !dŻalem
łodkćw. o klórych moM Wan5 ust ] pkl2 Uslawy o linansach pubienych

ol5 pMłólyŻacja ńa]ąlku Jsl

D]6 woneśrÓdk októrychmowawód 217!Ś1 2 pkl6 uslaw} olinansach

D2. RozcHoDY oGoŁElv

D2r sprary Rredylow pozyczek

D2]] na r€a zac]ę ploglóńow projeklów r€a izowanyclr z udz ałeń
środków o klórych ńÓwaw ań5 ust 1 pkt 2 uslawy o fiÓeńŚach pubiĆŻnyĆh

D23 wykup pap'e@w wanosc oł!Ćh

D231 na reaLizac]e programów poeklÓw.ealiŻowanyclr z udzalem
środkÓq o klolyĆh ń@a w ań 5 lsl1 pkl2 ustawy o lnansach pubieńych
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E' Fińańsowanie deficylu, zgodnie ż ań.217 Ust.2 Ustawy o finansach p!blicŻnych

E. FlNANsoWANlE DEFlcYrtĄE1+E2+E3+E4+E5)

E1 spŹedaz paperóW wanośco4ch wyem lowanych pu€z jednoŚlkę

E3 pmłalyzacja maląlku ]ednoslk sańożądu terytoralnego

E4 nadwyzka budzelu jednostkisańorządu leryloria neoo Ż alubeglych

E5 wone śrcdk óko nad*.vżka śodków p eniężnyclr na ńchuńku
b]€żącym budz€lu ]edńostk] sańożądu lelyłoralneqo Wyn kających
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F' Dańe Uzup.łńiające do wyticzenia lelacji' o klórych mowa w ań' 242 i 243 usiawy o finansach publicznych

F1 Ląc-a kvola qrąegń Ż r€ ac] o kólej ńÓva w a 243 Uś 1 unary o l nan$Ó

plak kedylóg pozyczek ac ągnąyr ńa sprdę

F14 vykup ob Fq nomnw yĆhw
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