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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 łviadomościkrvarta|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 naleźnościbudżetowych
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 należnościbudżetowych 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'
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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
należnościbudżetowych 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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E' Fińańsowanie deficylu, zgodnie ż ań.217 Ust.2 Ustawy o finansach p!blicŻnych
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F' Dańe Uzup.łńiające do wyticzenia lelacji' o klórych mowa w ań' 242 i 243 usiawy o finansach publicznych
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