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"Nazwa powiatu I związku

"Nazwa gminy f zwiClzku

Nazwa I aores JeonostklsprawozOawczej

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 21 901 579,2 17978230,72

Al. Dochody bieżące 16448696,2 15565745,1

A2. Dochody majątkowe 5452663,OC 2412485,S::

B. WYDATKI (B1+B2) 23878060,2 19334455,OG

B1. VVydatki bieżące 14237291,2 12904 939,5S

82, VVydatki majątkowe 9640 769.OC 6429515,4

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -1976481,OC -1356 224.32

01. PRZYCHODY OGOtEM 2590 481,OC 2591480.1 __
'.:tego:
)11. kredyty j pożyCZki o.oc o.ocw tym:
0111. na realizaCję programów i prOjektów realizowanych z udziałem o.oc O.OCśrodków, O których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

012. spłata potyczek udzielonych o,oc o.oc
013. nadwyżka z lat ubiegłych

OOC O,Cw tym:

0131. na pokrycie deficytu OOC O,OC

014. papiery wartościowe ooc O,OCw tym:
0141. na realizaCję programów I prOjektów realizowanych z udziałem

O,OC O,OCśrodków. O których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

015. prywatyzacja mająlkujst OOC O,OC

016. wolne środki, o których mowa wart. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach
2590 481,OCpublicznych 2591 480,12

w tym;

0161. na pokrycie deficytu 1 976481.0 1 356 224,32

017, inne żródla O,OC O,OC

02. ROZCHODY OGOtEM
614000.OC 613124,52

z tego:
021. spłaty kredytów j pożyczek 614 OOO,OC 613124,52
w tym'

.11. na realizaCję programów i prOjektów realizowanych z udziałem O,OC O,OCrodków, o których mowa wart.5 ust 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 j prOjektów realizowanyCh z udziałem O,OC O.OC
środków, O któryCh mowa w art.5 ust1 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) l Wykonanie I

E. FINANSOWANIE DEFICYTlJ~E1+E2+E3+E4+E5) 1976481,OC 1 356 224,32
z tego:

El. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę O.OC 0.0<
samorządu terytorialnego

E2. kredyty i pożyczki O.OC 0.0<

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego O.OC 0.0<

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych O.OC 0.0<

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 1976481,OC 1 356 224,32
z rozliczeń wyemitowa1Ych papierów wartościowyCh, kredytów i
pożyczek z lal ubiegłych

2l jednostl<i wypełn;ają za l, II, III liV kwartał

l) jednostki wypełniaj'ł l)'lko li IV kWllla!

'I wypełnillJą jedllOSlki, w kl6ryl;h planowana lub wylo.onana różna m~lY docł>odami a wydatkami jesl ujemna

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

Ft, lllczna kwota wyłlIczeń z relaCJi. o ktÓfeJ mowa w art 243 ust. 1 ustawy o finansach
O.OC O.OCpublicznych w okresie sprawozdawczym

w,''''
Fl1. kwota wylllczeń, o których mowa w art 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0.0< O.OC

F12 kwota wylllczeń, o których mowa wart, 243 ust 3a ustawy o f~ansach publicznych 0.0< O.OC

F13. wykup pap,er6wwarto~ciowych, splata kredytów i pozyczek za~gnlętych na splatę 0.0< O.OC
Przelętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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

F2 ZobowillzanL3 związku wsp6łtworzonego przez Jednostkę samorządu terylonalnego 16539.OC O.OC
przypadające do splaty w roku budżetowym

F3 Kwota zwillzana z rłjalizacją wydatków biezących, o kt6rych mowa wart. 242 ustawy o X O.OC
finansach publICZnych

F4 Kwota wydatków blElzącyd'l ponoszonych na splatę przejętych zobowiązań
0.0< O.OCsamodZielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

okre~lonvch w ustawie o działalności leczniCZ81
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• IWyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik Gminy
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