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ZARZĄDZENIE Nr or.0050. 1 8.20 18
Wójta Gminy Żytno

z dnta3} kwietnia 2018 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomoŚci kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od 1 sĘcznia 20L8 roku do 31

marca 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o
charakterze publicznoprawnym.

Na podstawię art. 30 ust. 1 i arl. 61 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)' w zwłązku z art. 37 ust. 1 Ustawy z dniaZ7 sierpnla2))9 r.

ofinansachpublicznych(Dz.U'z2OI7t.poz'207]) WójtGminyŻynozarządza,conastępuje:

$1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budzetu
Gminy Ż7Ąno, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz informację o udzięlonych umorzeniach
niepodatkowych nalezności budzetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiącĄ załączntk nr
1 do niniejszego Zarządzenta.

$2. Informację, o ktorej mowa w $1 podaje się do publicznej wiadomości w terminie do

końca miesiąca następującego po zakonczeniu kwartału poptzez zamteszczenie w BIP.

$3. Wykon anie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

$4. Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia.
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Załączniknt 1
do Zarządzenia Nr or.0050.1 8.201 8
Wójta Gminy Żyno
z dnta 30 kwietnia2}IE r.

Informacja o ud2ielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o

charakterze publicznoprawnym w roku 2018 r.

Gmina Żyno, wraz z jej 1ednostkami organizacyjnymi' nie zastosowała umorzen
niepodatkowych nalezności budzetowych wymienionych w art. 60 ustawy z dniaZ7 sierpnia2009 r.

o finansach publicznych ( Dz. U.2201.7 t. pon.2077).
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1 51 398681 Przed wypełnlenlem przeczytac inslrukcję

lazwa województwa łódzkie
,iazwa powiatu / związku 

1) 
radomszczański

lazwa gm ny / zw ązku 
: żWNo

SYIMBOLE

WOJ POWIAT GMINA TYP GI\',]. ZW|ĄZEK JsT TYP ZW

10 12 14 2

Wyszczeg ó lnienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

A. DocHoDY oGÓŁEM (A1+A2) 21 960 259,54 5 732 865,21

A1 . Dochody bieŹące 20 225 039,82 5 726 665,21

A2. Dochody ma]ątKowe
w tvm:

1 735 219,72 6 200,00

A21. dochody ze sprzedaŻy majątku 90 100,0( 1 500,00

B. WYDATKI (81+82) Ż5 754 730,7C 5 292 490.95

B1. Wydatki bieżące 'l B 878 517,9t 5 157 066,90

82' Wydatki majątkowe 4 876 212,72 135 424,0t

c' WYNlK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt) (A-B) 1 794 471.1 440 374'2ę

c1. RÓżnica między dochodamI bleŻącymI
a Wydatkami bieżącymi (A1-B1)

1 346 521 ,8Ą 569 598.31

D1. PRZYCHoDY oGoŁEM
z tego:

3 060 994,00 852 122,53

D11 ' kredyty' pożyczki' emisja papierÓW WartoŚclowych
w tvm:

2 002 871,47 0,0c

D111. ze swzedaŻy papierów wańościowycf) 0,00 0,0c

D12. spłata udzielonych pożyczek 206 000,0c 0,0c

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 0,0c 0,0c

D14' prywalyzacja majątku JST 0,0c 0,0c

D15. wolne środki, o ktÓrych mowa w art' 217 ust.2 pkt 6
ustawv o finansach publicznych 852 122,53 852 122,5:

D16. inne zródła 0,00 0,0(

D2. RoZCHoDY ocoŁtM
z teoo:

1 266 522,84 275 264,4(

D21. spłaty kredytów ipoŻyczek, wykup papierÓw
wańościowych
w tym:

1 060 522,84 275 264'4ę

D21 1 . wykup papierów wańościovvycff) 0,00 0,0(

D22. udzielone poży czki 206 000,00 0,0(

D23. inne cele 0,00 0,0(

niepotrzebne skreśl]c

Wykazuje się papiery Wartościowe z Wyjątkiem tych' których zbyvaIność jest ograniczona

#cr+:ri

Przewdniczący zaŻądu

2U4.4420
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E. Finansowanie deficytu, zgodnie

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (l)

z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg ólnienie Plan (po zmianach)3) Wyko nanie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU') (E1+E2+E3+E4+E5)
z teqo:

I 794 471 1 0,0c

E1 ' sprzedaŻ papierów wańościowych wyemitowanych przezjednostkę
samorządu terytoriaInego"'

0,0( 0,0c

E2' kredvtv i oożvczki 1 794 471 1 0,0c

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,0( 0,00

E4' nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat
ubieqłvch

0,0( 0,00

E5. Wolne środki 'jako nadwyŹka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budŹetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i

ooŻvczek z lat ubieqłvch

0,0( 0,00

3)

4)

5)

6)

jednosiki Wypełniają Za l, |l, lll i lV kwartał
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 zb}valność jest ograniczona

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

Wyszczeg ó lnienie Stan na koniec okresu sprawozdał,rczego

F1.Łączna kwotawyłączeńzrelacji, o której mowaW an'243 ust' 1 ustawyo
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tvm:

0,0c

F11 . kwota wyłączeń, o których mowa W art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
nublicznvch

0,0c

F12' kwota wyłączeń, o których mowa W ań.243 ust. 3a ustawy o finansach
oublicznvch

0,0c

F13. wykup papierów wańościowych' spłata kredytÓW i pożyczek
zaciąg n iętych n a spłatę p r4ejętych zobowiązań samodziel nego publicznego
zakładu opieki zdrowotnei "

0,0c

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,00

F 2' Zob owiązan i a związku wsp Ółtwo rzo ne go plzez jed n ostkę s am o rząd u

terytorialneqo przypadające do spłaty w roku budżetowym
0,00

F3. Kwota związana z realizaĄą wydatków bieŹących, o ktÓrych mowa w art
242 ustaw o finansach publicznych u)

0,0c

F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
p rzejętych zobowiązań samodzielnego pu blicznego zakład u
opieki zdrowotnej przekształconego) na zasadach okreŚlonych
w ustawie o działalnoŚci leczniczei '

0,0c

F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconeg'o) na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczei'

0,0c

7) Wykazuje się w lal€cn2014-2018
8) Wypełniają jednostki ty]ko za lV kwartały

9) Wykazuje się w latach 2013'201B

Mirosław ociepa

PŻewdniczący zarządu

2014.O4.20
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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

10) wykazuje się papiery Wańościowe z wyjątkiem tych, których zbwalnośc 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

BF5C8627571 1 ECA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Mirosław ociepa

Przewdniczący zarz$u

2018.04.20

Wyszczeg ó lnienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

G1. PRZYOHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów
wańościowych na realizację programóW i projektów realizowanych
z udziałem środków, o których mowa W ań. 5 ust.'1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0(

Q11 ' ze sprzedaży papierów Wańościowych 10) 0,0( 0,0(

G2. RoZcHoDY z tytułu splaty kredytów, poŻyczek, wykupu papierów
wańoŚciowych na realizację programów i projektów realizowanych
z udziałem środków' o których mowa W art. 5 ust.1 pkt 2 ustavuy
o finansach publicznych, w tym:

0,0( 0,0(

G21' wykup papierÓw Wartościowych 10) 0,0( 0.0(

jednostki sam orządu terytorialnego związek

Nazwa JST
WspółtWolzącej

vnia4ek

Kod GUS JST
wspoltwoządzej

związek

Kwoty zobow jązań związku
WspÓłtworzonego przez

daną jednostkę samoŻądu
terytorialnego,

o których mowa
w art. 244 ust.1

z tego
KWota zobowiązań
zWiązku objętych
poręczeniem lub

gwaranc.ią przez daną
JST

(art.244 ust.2\

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art.244 ust. 1 pkt2

"' wypełniają wyłącznie związki JST
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