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infbrmacjiz wykonaniabudzetuMiastai
w sprawie: podaniado publicznc'iu,iadomo:íci
Cnriny Jqdrzejówza 2008 r.
Na podstawieart. l4 pkt. 2 i art 15 ust.2 ustawyz dnia 30 czerwca2005 r. o finansach
(Dz. U Nr 249.po22104.ze zmianami)
publicznych
Zarz4rJzam
$ l
Podaódo publicznejwiadomoSciinfonnacjq:
za 2008 rok, oraz kwotg defic¡u lub
1. Z wykonaniabudZetuMiastai Gminy JEdrze.iów
jednostek
terytorialnegoi kwoty
samorz4du
nadwyzkidotacjiotrzymanychz bud2etu
terytorialnegozgodniez
dotacji udzielanychinnymjednostkomsanrorzqdu
ZalqcznikiemNr 1 do Zarz4dzenia.
2. O staniezobowi4zaúna dzieú31 grudnia2008 r. orazwykaz udzielonychporgczeúi
guarancji.ZalqcznikNr 2 d,rZarzqdzenia.
nieposiadaj4cych
organizacyjnych
i fizycznychoraz.lednostek
3. Wykaz osóbprawnycl.r
ulg, odroczen.
udzielono
lub
oplat
prawnej.którym w zakresiepodatków
osobowoSci
umorzeñ lub rozlo2onosplatqna raty w kwocie przewyZszaj4cej500.00zl wtaz ze
wskazaniemwysokoéciumorzonychkwot i przyczynumorzeú,oraz wykaz osób
prawnychi fizycznychktórym udzielonopomocypubliczneizgodniez Zal4cznikiem
Nr 3 do Zarz4dzenia.

$2
wchodziw Zyciez dniempodiqcia.
Zarz4dzenie

$3
porllegaogloszeniuna tablicyogloszeúUrzqduMiejskiego
Zarz4dzenie
JEdrzejowie

*r'?ffflrri.r,
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Zalacznik Nr I

,Joiarzadzenia..1.2.1I !Í'
MiastaJgdrzejowa
BurmistiTa
¿ d n ia...r.f ...q.;,'....v:S.Í.

Informacja z wykonania bud2etuMiasta i Cminy Jgdrzejówza 2008 r.

ienie
Wyszczególn
Dochody
Wydatki
nadwy2ka/ deficyt

o/o

Wykonanie

P l an
(¡ro zmianach)

wykonania

5s.499.099,00

t 41,3t
58.240.

104,93

55.786.054,00

54.732.565,0,1

98,11

-286.955,00

3.501.576,,27

Dotacjeotrzymane:
- Urzqd Marszalkowski -

20.000,00

Dotacjeudzielone:
- StarostwoPowiatowew Jgdrzejowie-

,150.000'00

kX'llft&i,q1-'tRZ
tJ\..

.

,n$ b1l. Mü¡t-k'Wotskt

ZalacznikNr 2
do iarza dzenia -fí.?l. /.L.*'
BurmistizaMiastaJgdrzejowa
z ¿nia..i.9,..v:.f.-.*9.5

lnibrmacjeo staniezobowi4zaúi udzielonychporEczeñi gwarancjach

Na dzieú3l grudnia2008 r. Miasto i GminaJEdrzejówposiadalazobowi4zania:
- z t).tulukredytu

74.074,00

- wyemitowanychobligacji

9.I 50.000.00

- zobou,i4zaúwymagalnych

619.379.63

Miastoi GminaJEdrzejównie udzielalaporgczeói gwarancji.
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Zalacznik\r 3

do iartqdzenia.!.2..:f.:.i.

&drzejowa
'uilil::i:í:¿ga:ta
Wykaz osób prawnych i fizycznychoraz jednostek nie posiadaj4cychosobowoSci
prawnej, którym w zakresiepodatków lub oplat udzielonow 2008 roku ulg, odroczeú,
umorzerilub rozlo2onosplatgna rafy w kwocie przewyiszajqcej500 zl wraz ze
wskazaniemwysokoéciumorzonychkwot i przyczyn umorzenia.

Nazwisko i imie

Umorzenie.odroczenie. Kwota zl.
rozlo2eniena ratv

Wojewoda Pawel

umorzenle

80.1,00

L

B<ldziochStanislaw

umorzenic

792,00

-t

Borek Bo2ena

umorzente

871,00

4

Gocal Boiena

umorzenle

881,00

J

SamekJanusz

umorzenle

984,l0

7

umorzenlc

6 783,00

8

Zaklad Uslug
Komunalntch
Zespól Opieki Zdrowotnej

umorzenlc

2 505,80

9

Michalkiewicz Wieslaw

odroczenie

| 352,70

l0

StgpieñAdam

odroczenie

690,00

1l

Prusicki Roman

odroczenie

794,00

l2

GodlewskaJózefa

rozlo2eniena raty

734,00

t3

Lodczyk Grzegorz

rozloienie na ratv

L.p

l4

Kólko RolniczeMnichórr

rozloienie na raty

t5

PKS S.A

rozloienie na ratr

l6

odroczenie
Piotr Markiewicz
,,Proibud"
odroczenie
Zaklad Wodoci4gów
i Kanalizacii
odroczenie
Marek Markiewicz
Przeds.Prod.Handl.Uslug.

t7
l8

Przyczyna

wa¿ny interes
nodatnika
waZny interes
podatnika
wainy interes
podatnika
wa¿ny interes
podatnika
wa¿ny interes
podatnika
wa¿ny interes
spoleczny
wa¿ny interes
spoleczny
wa¿ny interes
r¡odatnika
wainy interes
Dodatnika

wa2nyinteres
Dodatnika
waznyinteres
podatnika

1 2 1 8 , 0 0 wa¿ny interes
podatnika
wainy
interes
I -1¿15,00
spoleczny
r05928,80 wainy interes
spoleczny
7¿13,00
wa2ny
interes
8
spolecznv
186063,00 wa2ny interes
sfioleczny
1 1 5 1 7 , 0 0wa2ny interes
spoleczny

Wykaz osób prawnych i fizycznychktórym udzielonopomocy publicznej w 2008 roku

L.p
I

2
-t

Nazwisko i imig
Klamka Ewelina
Dom Weselny
Piotr Markiewicz
,,Proibud"
Tomasz Strzala &
Andrzej Strzala,,MEGAHURT

umorzenle

kwota zl

um0rzenle

2 -325,00

umorzenle

2 004,00

umorzenle

5142,00

rodzai pomocy
pomocde
minimis
pomocde
minimis
pomocde
minimis
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