
WÓit Guriny żyuro
pow. r:rlous;crońskj

ZARŁĄDZENLE' Nr or' 0050'45'2017
wójta Gminy zytno
z dlia2o pńdziemika 2011 r.

w sprawieI podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budż€tu

Gm'iny żytno, w tym kwocie detiiytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia

:o wrzesoia zbtr r' oraz o udzielonych umorz€niach niepodatkowych należności budżetowych

o charakterte publiczno-Prawnym

Na podstawie alt.3o ust.l i art. 61 ust'3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sarnorządzie

gmirrrrym /j.t. óz.U. z 2016 t. poz.446, poz.\5'l9, poz'I94-8'| z 20l'l t' poz' 130' poz' 935/
'i r*ięui, *t' 37 ust.l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznyc'h lj't' DzU' z
iOl,e ,iL por.tllO, por.1984, poz 2260, poz.1948', z2017 r'poz IgI,poz' 659,poz 933' poz 935'

poz. 1089/ wÓJT GMINY

zarządŻai

$l.Podaje się do pr:blicznej wiadomości kwaltalną informację o wykonaniu budżetu Gminy

zltno," w tyń kwotę'deficytu albo nadwyŹki oraz informację o udzielonych umorzeniach

"Lpoó"*"ń"t 
nalezności budzetowych o charakterzę publiczno-prawnym stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszego Zarządzenia

$2. Informację, o którcj mowa w $l podaje się do publicznej wiadomości w teminie do

końca"miesiąca nas|ępującęgo po zakończęniu kwartału poprzez zamieszczęnie w BIP

s3. wykonanie Zarządzenia powierza się Seketaźowi Gminy'

$4'Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia'



załącŻnlk ir I

do Zarządzenia Nr or.0050.45.20I'7
wójta Gminy Żytno
z dna20 puźdzlernika2O77 r'

Informacja o udzielonych umorz€niach ni€podatkowych należności
budżetotTch o charakterze publiczno-prawnym rv III kw5ńa|e2017 r'

GmlnaŻ1'tno wtazz jej jednostkami organizacyjnymi nie Żastosowała umorzęń niepodatkowych

należnośói budżetowych wynienionych w art'6o ustawy Ż dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach

publicznych /j.t. Dz'U . z 2o|6 r. poz. 18'10 zę zm./
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sprawozdanie o nadwyżc. / dellcycle

jed ńosl'(l 6amorądu terytoń.ln.go

za okts od peząlku @ku do dnia 30 @eśn]6 roku

Regionalna lzba obEchunkowa w ŁodŻ
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c. NADwYżxłoEFlcYT (A_B)

D1. PRZYCHoDYoGoŁEM

D111. na lealizac]ę progńńÓw i pro]€klów €d Ż@anych z Udz Źleń srcoKoq
o klórych mowa w a.l 5 usl 1 pkl 2 uslavy o lin.nśach publ cznych

D] 2' spłata pozyeek udŹielonych

D]3 nadwyżka z lal ub e!'ch

D141' na realiacę pfo!Źmów i plojeklow €a izowanych Ż uoŻaEm
ŚrodkaM o któMh mM w ań 5 UŚl.1 pkt 2 usl,awy o linansach pub ienych

o]5 prywavzacj' mająlku ]sl
016.woneślŃki okIÓlychmÓWawart'217us( 2 pkl 6 Usiawy o inanŚach

02. Rozcl'loDY oGoŁEM

o21 sptary k€dytÓw l pożyczek

0211 na €a zację prcgGmN pro]ektÓW leaŻo@nycn z uÓ.a€ń
śodkóq o klólvch mowa w an's ust 1 pkt 2 Uslawy o nnańsach publ dnych

D23 wykup papLetuw wanosc owycn

D23] lrclizację prog.amÓw i pojektów rea] zowań}th Ż !d2 alem
śńdków o klóNÓ mfua Wan5Usl'1 okt2 uŚlawY o fnansach pubIczńych

SXANBNIK GMIFT
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E. Finansowanie defl cytu, zgodnie zań' 217 ust' 2 ustawy otinansach Publiąnych

E. FlNANSoWANlE DEFlcYll,||E1+E2łE3+E4+E5)

E1. spżedaż papienjM wańościowych uyemilfuanrch pż* ]€dńoslkę

E3' prvM'Żacja ńa]ątku ]ednoslki sańożądu te.ybna nego

E4' nadwyżka budż€tu jednoslkl samożądu teMona nego Ż lat ubieglych

E5 wolne śrcdkijako nadwy'ka środków pienjężnych na Echunku
oeŻdc}T b_oŻefu forosll gańoęaou'.'}'toticFe9o' wyńllaląc'ct
Ż lzlee. {ł.nirc@r'c. pap eÓł M1oŚc'o*1tl ' łedy4ół i

r.dnq*iqFhioh4r. . rvrwdd

F' oano uzupEłniające do wyli*enia lslacji, o których mowawań' 242l243 ustawy ofinansach publicznych

F] Łąma kwl' qlądeń Ż rs ac]i' o klóą mNa w ań 243 uś j UŚlaq o finans..h

F1]kwolasląę.ń'ÓklÓ.rhmowaw

Fl3,wkuop'pieółwdościl)thspłalakredtiówipożydekŻacą!nęlychnasplalę
@ebIi,cń ;bowidań samodzrshsoo ouh b,6oo u kł3du op 6|i Żdlowoh€]

Fl4. slQp ob gaĆj nominw3uy.h w w

ńe9Ó p26z jednośkę sańodądu lsMor a rcgo
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Wyiaśnienia do sprawozdanla Rb-NDs
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