Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

INFORMACJE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
Zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)poniżej dostępne są

informacje roczne z wykonania budżetu Miasta Białegostoku, wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz informacje o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych nalezności budżetowych.

























Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2014 r. (XLSX, 19,47 KB)
Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek za 2014 r. (PDF, 508,36 KB)



Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2015 r. (XLSX, 19,9 KB)
Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek za 2015 r..pdf (PDF, 530,18 KB)
Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2016 r.xlsx (XLSX, 19,8 KB)
wykaz podmiotów gosp i osób fizycznych, którym umorzono podatek za 2016 r..pdf (PDF, 1,42 MB)



Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2017.xlsx (XLSX, 19,85 KB)
wykaz podmiotów gosp i os. fizycznych, którym umorzono podatek za 2017 r. CZ.I.bmp (BMP, 6,22 MB)
wykaz podm gosp... CZ.II.bmp (BMP, 6,22 MB)
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Białegostoku za 2018 r..pdf (PDF, 673,59 KB)
Wykaz podm gosp i osób fiz, którym umorzono podatek za 2018 r.pdf (PDF, 1,57 MB)
Wykonanie budżetu za 2019 r.pdf (PDF, 673,13 KB)






wykonanie 2019 (do odczytu) (XLSX, 20,96 KB)
wykaz osób, którym udzielono ulg za 2019 r..pdf (PDF, 688,69 KB)



wykaz osób którym udzielono ulg za 2019 r (do odczytu) (DOCX, 17,3 KB)
wykaz podmiotów którym udzielono ulg za 2020 r. (PDF, 97,74 KB)







wykaz podmiotów którym udzielono ulg za 2020 r. (do odczytu) (DOCX, 18,81 KB)
Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020r. (PDF, 1,22 MB)

Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 r. (do odczytu) (XLSX, 21,01 KB)
wykaz podatników którym udzielono ulg w 2021 r..pdf (PDF, 949,12 KB)





wykaz podatników którym udzielono ulg za 2021 r. (do odczytu) (DOCX, 15,68 KB)
Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2021 r. (PDF, 1,24 MB)

Informacja z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2021 r. (do odczytu) (XLSX, 20,1 KB)
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