
Wóit 0nriny żytro
pow. rcdomszczoński ZARZĄDZENIE Nr. or. 0050'39.2014

wójta GEiny Zytno
z dna25 lipcaŻOl4 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej inform.cji o wykonaniu budż€tu
Gminy Źytno, w Ęm kwoci€ delicytu albo nadwrżki za okr€s od początku roku do dnia
30 czerwca 2014 r. oraz o udzieloDych umorzeDiach niepodatkowych należności budźetowych

Na podstawie art'3o ust.l i alt' 61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /j.t. Dz.U. z 2073 r. poz.594' poz.645/ w związku z ań'37 ust'l Usta!Ę/ z dnia 27 sierpnia

2OO9r. o finansach publicznych lj.t.Dz.tJ.22013 r. poz 885, poz.938/ WOJT GMINY

zarządŻa''

$l,Podaje się do publicznej wiadomości kwańalną informację o wykonaniu budżetu Gminy
Z)'tno, w t}łn kwotę defic}tu albo nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych stanowiącązałącznik nr. l do niniejszego
Zatządzenia

$2. Informację, o któĘ mowa w $1 podaje się do publiczrrej wiadomości w terminie do

końca mięsiąca następującego po zakończeni)kw?ftajnpopuęz zamieszczenie \ł BIP

$3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekętarzowi Gminy'

$4'Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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Ur.ąd Gminy żytno
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z. ok€s od począlku roku do dn a 30 eeN@ rcku

Relion'lna lzba obżchunkNa w Łodzi
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15139E681 P2€d aFlnign'.ń pż6żylać indrukc]ę
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Dl l 1 na Ga lzaqę prcgńmow l p@]eKow €anzowanycn Ż uoaaEm
śrcdków o klÓlych mM w ań 5 U9!1 pkt 2 usla'y o'ina.sach publ @nych

Dr2 splala pozyczeI udz elonycl]

D1 3 nadwyżka z al ubiegłych

Dl41 na Ga zac'ę prgńńow l p.ojexl@ €.nŻowanycn z uozLalem
śrcdkÓw oklóMhmN.wan.sust.1 pkt2uslawofnansachpublenych

D15' pBvavzacja ńająlku ]Śl

016 wo ne ślonki. o klórych mM w .d( 217usl' 2 pkl6 uslalvy o nn.Ńach

D21 9pary krcdy1Ów l pożFŻeK

D21 1. m r€al żcję plogńmow l p.qeK@ Ea Eowanrcn Ż uoŻ
łÓdków Ó klóMh mNa w.ń 5 Ust 1 .kl2 $taw o inansa.h

uzr vytrup paprerw Mnoso,olvyon

u231. na reakac]ę plo!ńmow l pqeKbw €arz@anycn z uoza€m
Środków. o klÓlych ńowa w ad 5 usl1 pkl2 Glawy o frnansaó publianych



E. Flnansowanie deficytLl' Żgodni€ zań.217 ust.2 ustawy o tinanŚach publicznych

Er spżedaŻ pap@row wanoŚclowycn wyeń Nańych pżez 
'edńoslkę

E3' prwiaIvŻacia ńajatku ednoslki samoŹadu teMo.ia neqo

E4' nadwyŻka budzelu jednosiki samożądu telyło alnego ż lal Ubiegł.h

E5 @lńe środk] Fko ńadwyżka ŚrołkÓw p enlężńych ńa EĆhunku
b eżącyń bud2etu ]ednoslki sańożądu lerytońalńeqo' wynikających
Ż rŻlPeń @eń'bwa1v(! póp eów wórcśqowych kĘdYtów l

F. Dano UŻupgłniające do wylicŻenia rclacji' o których mowa w ań. 242 i 243 ustawy o finansach publlc2ńych

Ónych na splalg pęs]ęvń zobogąz.i
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Kopi. z dokun.nb podpiE.n..o slshEnioTs w..n.Mn. dni. 2014.07.29



załq ,znik ft-l
do Zarządzenia Nr.or.0050.39.2013
wójta Gminy Żytoo
z dnta2ilipca2Ol4 r.

InfoImacja o lącznej liczbie i kwocie udzielonych umorzeń niepodatkowych należności
budićtowych w II kwartale 2014 r.

GrrinaŻyao wrazzjej jednostkami organizacyjn}łni nię zastosowała umoŹeń niepoda&owych
należności budżetowych wymienionych w ań.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach
publiczrrych /Dz.U. Nr . 157 
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