
Nazwa I adres Jednostk.IsprawOZdaWCZej

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84

27-552 BAĆKOWICE

Numer identyflk.acyJnyREGON

830409815

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce I deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca rOku
2015

dresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypelnleniem przeczytać instruk.cję

Nazwawojewództwa

"Nazwa powiatu I związku-,
Nazwa gminy l związku

świętokrzyskie
opatowski
BAĆKOWfCE

WOJ

26

ZW'lĄZEK JST TYPZW

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 21 663767,0 9955230,37

A 1. DOChOdy bieżące 16107112,oe 9274904.5'

A2. Dochody majątkowe 5776675,OC 680325.7

B. WYDATKI (81+82) 24640681,oe 9588000,77

8 l, 1Nydatki bieżące 13922347,0" 6 792 160,8€

82. 1Nydatki majątkowe '10 718 334.OC 2795839.91

C. NAOWVŻKAIOEFICYT (A-B) -2756 894,0( 367229:&

01, PRZYCHODY OGulEM 3370 894.OC 2590480,12
z tego:
011. kredyty i pożyczki 1000000,OC 0,0(
w tym:
0111. na realizaCję programów i prOjektów realizowanyCh z udziałem 0,0( 0,0(
środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

012. splata pożyczek udzielonych 0,0( O,OC

013. nadwyzka z lat ubiegłych o,oc o,oc
w tym:

0131. na pokrycie deficytu 0,0( 0,0(

014. papiery wartościowe 0.00 0,00
w tym:
0141. na realizaCję programów i projektów realizowanyCh z udziałem O,OC o,oc
środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 ustawy o finansaCh publicznych

015. prywatyzacja majątku jst o,oc o,oc

016. wolne środki, o których mowa wart. 217 usl. 2 pkt 6 ustawy o finansaCh
2370894,OCpublicznych 2590480.12

w tym:

0161. na pokrycie deficytu 1 756694,OC O,OC

017. inne żr6d/a O,OC 0,00

02, ROZCHODY OGOŁEM 614 OOO,OC 307 682,00
z tego:
021. spłaty kredytów i pozyczek 6'4000,OC 307682,OC
w tym:
0211. na realizaCję programów i projektów realizowanych z udziałem o,oc Ooc
środków. o których mowa w art5 usl.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznyCh

022. pożyczki (udzielone) o,oc o,oc

023. wykup papierów wartościowych O,OC O,OC
w tym
0231. na realizaCję programów i projektów realizowanych z udziałem O,OC O,OC
środków. o których mowa w art.5 usl.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

024. inne cele O,OC o,oc
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Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie Plan (JXl zmianach) I Wykonanie I

E. FINANSOWANIE OEFlCYTl1~E1+E2+E3 .•.E4+E5) 2756 894.OC O.OC
z tego:

El. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę o.oc OQ(
samorządu terytorialnego

E2. kredyty j pożyczki l 000 000.0< O.Q(

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0.0< O.Q(

E4 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0.0< 0:0<
ES. wolne środki jako nadwyżka śrOdków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających l 756 894.00 O.OC
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych

:n jednosl_, wy~i8JII za l. II. 111i IV kwarta!

J) ,ednoslki wypelnlailllyfo.o za IV kwarta!

~) wy~iaJlI. jNnOSlk'. w kl6rych planowana lub wykonana różnica moędzy dOChodami a wydatk<łmojoeSl•••jemna

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1 Łączna kwota wyłączeń z relaqi, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy o finansach
O.OC O.OCpubliCZnych w okresie sprawozdawczym

wtvm

F1 1. kwota wylączeń, o których mowa wart. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych O.OC O.OC

F12. kwota wyłączeń, o których mow-a wart 243 ust 3a ustawy o finansach pl.lblicznych O.OC O.Q(

F13, wykup papierów wartoś;ciowych, splata kredytów i pozyczek zaciągniętych na spłalę O.OC O.Q(
przejętych zobowIązań samodzielr'\8go publicznego zakladu opieki zdrowotnej

F14. wykup obligacji nomInOWanych w walutach obcych wyeml\owanych na zagraniczne O.OC 0.00
rynki przed 1 stycznia 2010 r

F2. Zobowiązania związku wsp61tworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego 16539.OC O.OC
przypadające do spłaty w roku budzetowyrn

F3, Kwota związana z rłlahzaqą wydatKów biezących, o których mowa wart, 242 ustawy o X O.Q(
finansach publicznych

F4 Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań
OQ( O.OCsamodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonvch w ustawie o działalności lecznICZe

5) wype-tniaJltjednosIki tylko za IV kwartll!Y
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