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Plan (po zmianach)

A. DOCHO0Y (A1+A2) r34 398 408,0C 136 600 485 9

Al. Oochody b e2qce 129 862 667,0C 132 390 324,2t

42. Dochody malqlkowe 4 535 741 0C 4 210 161,6:

B. WYDATKI (Bt+82) 14421A 411At 141 657 072 1

81. Wydatk b eiqce 119 952 003,0C 116 962 729 55

B2 Wydatk majEtkowe 26 258 334,0C 24 694 342.59

c. NA0wYzKIJDEFtCYT (A-B) t1 812 009 0C 5 056 5S6 23
O1, PRZYCHOOYOGOLEM
2 tego: 16 973101,28 15973101 82

Dl1. kredyty i pol/czki
w lymi 6 600 000,0c 5 600 000,0c

Dll l. na realazacje program6w i poekt6w realizowanych z udiiatem Srodldfi
o kt6ryrh mowa ry art.s ust.1 pkt 2 ustawy o linansach publicznych 0.0c 0,oc

D12 splala poryczek udzle onych 00c 0.0c

D13. nadwy2ke z lat ubiegbch
w tym: 00c 0,0c

D131 na pokrycie defic),l! 00c 0,0c

u1 4. papiery wanosciowe
0.0c 0.0c

o141. na realizacjQ program6w i projekt6w ieatiTowanych iiri2EG6-
Srodk6w, o kt6rylh mowa w ad.5 usl.1 pkt 2 ustawy o finansach pub cznych 0.0c 0.0c

D15. prywatlzacta majatku jst 0,0c 0,0c

Dl6. ',.rolno 6rodkl, o kt6r!,Eh mowa w art, 217 ust. ,pkt otstawy ojntnaach-
publlczntrch
ylm:

10 373 101,2e 10 373 r01,82

D161. na pokryrie deiicytu 5 212 009,0C

017. inne 2r6dla 0,0c 0,0c

DZ. ROZCHODY OGOLEM
ztego: 5161 092,2e 5161 092,28

uzl. splaty kredytow I pozyczok
5161 092,28 516r 092.28

0211. ra rca)izacie ptagtam6w i proiekl6w realizowanych z udziatem
6rodk6w, o ktdryrh mowa w arl 5 ust.1 pkl 2 ustawy o finansach pubticznych 0,0c 0,0c

D22. po2yczki (udz elone) 00c 00c
D23. wykup papior6w wartosciowyrh

0.0c 0,0c

D23l na reallzacje program6w projekt6w realzowanych z udziatem
Srodkow, o kl6rych mowa w al1.5 usl.1 pkt 2 ustawy o fnansach pubticznych 0.0c 00c

D24 nne cele 0,04 00c
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Dane uzupolnlajqco:

E. Flnansowanlo deflcytu, zgodnlE z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy.."r"gOtni"

E, FINANSOWANIE OEFICYTL,I'IE1+E2+E3+E4+E5)
z tego: 118120090C 5 056 586,2:

E1. sptzeda2 papter6w wartoSotowych wy€milowanych przez jodnostkg
samozqdu terytorla]nego 00c 0,0(

E2 kredyly i po2yczki 6 600 000 0c 5 056 586 2:

E3 prywatyzacja majqrku jednostk samoeqdu teMoriatnego 00c 00(

E4. nadwy2ka bud2etu iednostkt samortqdu terytortatnego z lat ubtegtth 00c 00(

E5. woln6 Srodll jako nadwytka Srodkow pienie2nwh na rachunkir
bie2arym 

_bud2ett i6dnostki samo.zadu t6Monatnego, wyhrkajqclch
z rozliczeh wyemitowenych papier6w wartosciowlrh, kred),16w I

poiyczek z lat uqieglych

5 212 009 0c 00(

2) l-mdkl wyrdr{.J! a r, rr, t[ I tV hd.n.t
!) l.drdkr wyD.ht.ta Mto a tv tMdJ
., qrFlrl.h l.arclkl, wtl6ry.i pllbhM rub wrion. r6rnt4 mrad4 docn d.ht . ryd.tk.6t l..l !j.hn.

F. Dane uzupelnlalqco do wyllczenla relscjl, o kt6rych mowaw a.L 2421243 ustawy o flnansach publlcznych

Plan (po zmlanach)

F1- Lqenr lwot. wrncr66 z rctacji, o *l6r6jmos. wad 243 ust. I ustawy o tinan3sch
,ublicznyEh w okr63i6 3powozdawczt n
!lvm:

o,0c 0,0(

Fl 1 . kwola wylqczei, o lt6rych mows w art, 243 ust, 3 lstawy o tinansach pubticznrrh 0.0( 0.0c

F12. kwota wyqczsn, o ktdrych mow€ w6rt.243 ust.3a usbwyotnansach pubticznych 0.0( 0,0c

Fl3 wykup papiedw warlo5ctowych, splata k.edfl6w po2yczek zac a9n ptych na splate
pEelQtychzobowiqzadsamodzienego!ubticznegozaktadu opieki zdrdworriel

0,0( 0.0c

F14. wy*up ob'igecji nohinowa.trh wwrtutach obcych wyomito-snych na zagran,czne
rynk' pzsd I stycznia 2010 r 0,0( 0.0c

F2 Zobowiqzs.ra zwiqzku wsp6lrwoEonego p.zoz jodnostkq samozqdu l€rytoiatnego
pzyp8dajqc6 do splaly w roku bud2etowyrir 0.0( 0.0c

F3. Kwols zwlqzana z rnahr.cjq wydskow bi62qcych, o ir6rych mows w an.242 uslasy o
nnansqc,l' publlcznych 

_' 00c

F4 (eota wydatkow bis2qcych ponoszonych na spl6r9 pzeretych 2obowqzah
samodziehag0 publicznego zakl3du opreki zdrowoh6i pu oksztatcon€9o na zssadsch
okr66lonych w ustawis o dzlalatnosci teczniczsi

0,0c 00c

.) $rpshi.it l.dm.lkrtyrko !.lv k{ndy

Ska r'b rr
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Kopia z dotumontu podpb6n6go glektronlcrnl€ wygen€rcl,8m dni. 2018.02.20
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