
INFORMACJA  Z WYKONANIA BUDŻETU 

          Zgodnie z art. 14 ust 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach  publicznych   Burmistrz  Gminy  Rymanów  podaje  do  publicznej 
wiadomości  roczną informację z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Plan Wykonanie %

Dochody 29.846.617,50 30.311.671,12 101,6

Wydatki 32.321.062,50 31.713.958,89  98,1

Na  koniec  2006  roku  budżet  zamknął  się  deficytem  w  wysokości 
1.402.287,77zł

Wymagalne zobowiązania na dzień  31.12.2006 r. wynoszą  30.185,11 zł i 
dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Gmina Rymanów w roku 2006 nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym 
podmiotom.

Gmina Rymanów  w roku 2006 otrzymała dotacje od innych jednostek 
samorządu terytorialnego w kwocie 73.649,34 zł, a przekazała dotacje 
jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 96.643,00 zł. 

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym umorzono  zaległości  podatkowe 
w roku 2006.

 ( Ustawa o Finansach Publicznych art.14 - Dz. U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późń. zm.)

L.p.
 
  Nazwisko i imię         przyczyna

        
Kwota w zł 

 1 Brózda Daniel choroba i zgon  2072  zł
 2 Bolanowska Anna choroba    710  zł
 3 Bajgier Adela choroba    560  zł
 4 Zakład Gospodarki Komunalnej zakład budżetowy - teren 

wykorzystany na potrzeby gminy
45995 zł



Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono przesunięcia terminu 
płatności lub  rozłożenia na raty  w zakresie płatności podatków w 2006 roku. 

( Ustawa o Finansach Publicznych art.14 – Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. )

L.p.                 Nazwisko i imię lub 
                 nazwa przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorstwo "Utires" przesunięcie
2. Ozimina Zbigniew     - " -
3. Niemczyk Wojciech rozłożenie na raty
4. Zakład Budowlany "Rymtar"      - " -

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono Pomocy Publicznej w 2006 roku 
(Ustawa o Finansach Publicznych art.14  - Dz. U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późń. zm.)

Wykaz osób  którym udzielono ulgi w zakresie podatków wynikających z ustawy o 
podatku rolnym  z dnia 15 listopada 1984 r.( Dz.U.2006 Nr.136, poz.969 )

L.P. Nazwa przedsiębiorstwa lub nazwisko i imię
 
1  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w  Wisłoczku

                                         Burmistrz Gminy
                                                                                Jan Rajchel

L.p.
 
  Nazwa przedsiębiorstwa 
    lub nazwisko i imię

   1  Beskidzkie Towarzystwo " Przełom Wisłoka" 
  2  Firma "POL-PANEL"
  3  Piotr Lorenc 
  4  Firma "Szepieniec"


	Dochody
	                                                                                Jan Rajchel

