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za okres od początku rOku do dnia 30 wrzesnia roku
2015

WOJ
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ZVIIIĄlEK JST TYP NI

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 22073863,O! 14332638,6

Al. Dochody bieżące 16224364,O! 12722057,51

A2. Dochody majątkowe 5849499.OC 1610581.1E

B. WYDATKI (B1+B2) 24550 344,05 14375293,53

Bl. Wydatki bteżące 13844351,0< 9 566 109,2~

B2 Wydatki majątkowe 10705993.OC 4809 18425

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -24764B1,lX -42654,84«.PRZYCHODY OGOtEM 30904B1,OC 2590 4BO,12
tego:

01,. kredyty I pozyczkl 500 000,0( O.OCw tym;
0111, na realizaCję programów J prOjektów realizowanyCh z udziałem

O.OC 00<środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

012, spłata pożyczek udzielonych O.OC o.oc
013. nadwyżka z lat ubiegłych o.oc O.OC
w tym:

0131. na pokrycie deficytu o.oc O.OC

014, papiery wartościowe
O.OC o.ocw tym:

0141. na realizaCję programów i projektów realizowanych z udziałem
O.OC O.OCśrodków, o których mowa w art,5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D15, prywatyzacja majątku jst O.OC O.OC

016. wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
2590 481,OCpublicznych 2590 480,12

w tym'

D161, na pokrycie deficytu 1 9764B1.OC 42654,84

017. inne źródła 0.00 O.OC

02. ROZCHODY OGOlEM 614000,0( 461 523 OCz tego:
021, spłaty kredytów i pożyczek

614 000 OC 461 523,00wtym
"1211. na realizaCję programów, prOjektów realizowanych z udziałem

O.OC O.OClodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

022, pozyczki (udzielone) O.OC O.OC

023. wykup papierów wartościowych o.oc O.OCw tym
0231. na realizaCję programów i projektów realizowanych z udziałem o.oc 0.0środk6w, o kt6rych mowa w art,5 ust.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 (po zmianach) "I Wykonanie I

E. FINANSOWANIE DEFICYTtJ~E1+E2+E3+E4+E5) 2476481,OC O.OC
z tego:

E 1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę o.oc o.oc
samorządu terytorialnego

E2. kredyty i pożyczki 500 OOC.O< o.oc

E3 prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego o.oc O.OC

E4 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych O.OC o.oc

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
biezącym budzetu jednostki samorządu terytorialnego. wynikających 1976481,0( O.OC
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z rat ubiegłych

2) l'l'dnO!lk' wypeoln,alllla I. II, III j IV kwarlal

3) l'l'dnoSlk' w1pe!n,a)'1lylko la IV kwana!

~i wwelrnają jedO<lSlk,.w których planowana tub wykonana rOlniCa m<ę'!llYdOdH)dami a wydatkami tesl u~na

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1. Łączna kwola wyłączeń z relacji, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy o finansach
0.0< O.OCpublicznych w okresie sprawozdawczym

wtvm

Fl1, kwota wyłączen, o których mowa w art 243 ust 3 ustawy o finansach pt;błlcznych O.OC O.OC

F12 kwota wyłączeń, o których mowa w art 243 ust 3a ustawy o finansach publICznych O.OC 0.0<

F13 wykup pap16r6wwartOŚCIOWYch.spłata kredytów i pożyczek zaCiągniętychna spłalę O,OC 0.0<przejętych zobowiązań samodZielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemllowanych na zagraniczne O,OC 0.0<rynki przed 1 stycznia 2010 r

F2, Zobow'ązania zwiilZkUwspółtwon:onego przez jednostkę samorządu terytonalnego 16539,OC 0.0<
przypadające do spłatyw roku budzetowym

F3 Kwota związana z fłjalizacją wydatków bieżących, o kt6rych mowa wart. 242 ustawy o X O.OC
flflansad'l publicznych

F4. Kwotawydałków b,ezącychponoszonych na spłalę pn:eJętychzoboWiązań
0.0<samodzielnego pt;bJic:znegozakładu opieki zdrowotnej przekszlałconego na zasadach OOC

określonvc:nw ustawie o działalnośCilecznlczei
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• IWyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik Gminy

mzr B(}Ą~arska.,
Bo;ł:ena Tokarska

SkarbnIt

2015.1022

StoS,•• 3075C2CC518F6008

Kopia z OOkumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 201 5, 10.22
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