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Wyszczeg 6lnierlie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY OGOLE[I (A1+A2) 142 411 70A.0A 43 687 942.70
,A1. Dochody bieiqce 133 966 543,00 41 657 548.48
A2. Dochody maiatkowe

8 445 157,00 2 030 394,22

A21. dochody ze sprzeda2y majqtku 3 000 000,00 12 886,18
B WYDAIKI (81+82) 147 734 608,00 29 522 034.31
81. Wydatkj bie2qce 127 863 120.00 29 1 16 084 91

J2. Wydatki rnajqtkowe 19 867 488.00 405 949,40
C. WYNIK BUDzETU (nadwy2ka+ / defic),t, (A-B) -5 318 908,00 14 165 908,3S
Cl. R62nica miQdzy dochodern i6iaTaaymT
a wydatkami bie2qcymi (A1-Bl) 6 103 423,00 12 541 463 57

U']. PRZYCHODY OGOLEM
z tego: 10 460 000,28 5 755 423,31
D'l1. kredry, po2yczki, emisj@
w tym: '10 460 000,28 000
0111. ze sptzedaZy papier6w wartosciowycr) 0,00 0,00
D12. splata udzielonych po2yczek 0,00 0,00
D13. nadwyzka z tat ubiegrch 0,00 0.00
D14. prywEtyzacja majatku JST 0,00 0,00
D15. \,riolne Srodki, o kt6rych mowa w art. 2.17 u-t.2 pK 6
ustawy o finansach publicznych 0,00 5 755 423.31

016. inne:r6dla 0,00 0.00
IJ2. ROZCHODY OGOLEM
z tego: 5141 092.28 000

wartoSciowych 5 141 492.28 0,00

J21 1. wykup papier6w wartosciowyclf) 0,00 0.00
O22. rdAeane pazyczk) 0,00 0,00
D23. inne cele 0.00 0,00

wyka:uF si? papiory wano6ciowe z syhtkiom tych, kiorych zbylv.tnola iest ogGniczona
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Kopis z dolemenru po{pssnego erokircnicznie wy9€nerowan6 dnia 2016.04.23
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (t)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 2,17 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

jednoslki wF€lnialq z. l, tt, ttl i tV kwanal
lednoslki wtpolnislq trko za tV kwa.raty
wypeloiajq Fdnosti, w ki6rych ptanow6na lub wykonana ro2ntcr mi9dzy dochodamia wydalkam jesl ujemna
wykazuie si? papiory wanosdows z wyhrkom rych, kro.ych zbywstnoaa jesl osraniczona

F. Dane uzupelnia.,qce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art. 242 i 243 uslawy o finansach publicznych

wytazui. sig w lgtach 2014-2018
wypeiniah iednosiki tyko z! tv kwad.,
qkazuie si9 w larach 201 3-201 6

Skarbnik

201A.04.23
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Kopis 2 dokunenu podpisanego elekironicznis qlonerowana dnia 2018.04,23

Wyszczeg 6ln ienie Plan (po zmianach)3) Wyko nanie 
o)

E. FINANSOWANIE DEFICYTU", (E 1+E2+E3+E4+E5)
11990:

5 318 908,0C 0,00

E1. sprz edaz papierow wartosciowych wyemitowanych pzez jednostkg
samorzqdu terytorialnego'' 0,00 0,00

E2. kredyty i pozyczki 5 318 908,00 0,00

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samozqdu terytorialnego 0,00 0,00

E4. nadwy2ka budzetu jednostki samozqdu terytorialnego z lat
ubieg'lych 0,00 0,00

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pienieznych na rachunku
bieZqcym budZetu jednostki samorzadu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczei wyemito\tanych papier6w wartosciowych, kredyt6w i
pozyczek z lat ubieglych

0,00 0.00

Wyszczeg 6lnienie Stan na koniec okresu sprcwozdawczego

F1. Lqczna k\dota wyleczei z retacji, o kt6rej mowa w art. 243 ust. I ustawy o
fi nansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:

0,00

F11.. k\,vota wylqczei, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych 0,00

F12- kwgta wylqczed, o ktdrych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych 0,00

F13. wykup papier6w wartoecio!,lych, splata kredyt6w ipo2yczek
zaciqgnietych na splate pzejetych zobowiqzah samodziehego publicznego
zakladu opieki zdrovlgtnej''

0,00

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zagraniczne rynki pzed 1 stycznia 2010 r.

0.00

F2. Zobovqqzania z\iqzku wsp6ltwozonego peez jednostke samozqdu
terytorialnego pzypadajqce do splaty w roku budtetowym 0,00

F3. K\,l/ota zwiqzana z realizacjq wydatk6w bietecych, o ktdrych mowa w art.
242 ustawy o finansach pubticznych') 0,00

F4. Kdota planowanyci wydatkOw bie2qcych ponoszonych na splatQ
przejetych zobowiazai samodzielnego publicznego zakladu
opreki zdro'aotnej przeksztalconego na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzratalnosci leczniczej''

0.00

F5. Kwota wykonanych wydatkdw bie2qcych ponoszonych na sptatQ
peejqtych zobowiqzai samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrov/otnei pzeksztalconego na zasadach okreslonych
w ustawie o dzialllnosci leczniczej''

0,00

Skarbni
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Dane uzupelniajEce do sprawozdania Rb-NDS (lt)

G. Przychody i rozchody na realizacjq program6w i projekt6w realizowanych z udzialem 6rodk6w,

io) syk5zuF si9 papiery wanosciow€ z wyjqtkiem rtch, kiorych zbyivalno6a lest olraniczona

H. lnformacja.o kwotach zobowiqza6 zwiqzku jednostek samorzqdu terytorialnego
podlegajqcych. doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicinych
przypadajqcych do splaty w danym roku bud2etowym na poszczeg6lne
jednostki samorzadu tervtorialneoo wsDoltworzace zwiaTct',

I') $ypehiaiq wrlacznie eiazkiJST

o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg 6ln ienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

G'1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6q pozyczek, emisji papier6w
warto6ciowych na reatizacjq programow I projekto\a realizowanych
z udzialem Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust..t pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00 0,00

G11. ze spzeda2y papierdw wartosciowych .) 0,00 0,00

G2. ROZCHODY z q ulu splaty kredyt6w, po2yczek, wykupu papier6w
wartosciowych na reatizacjQ program6w i projekt6w realizowanych
z udzialem Srodkow o kt6rych mowa w art. 5 ust.., pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00 0,00

G21. wykup papierow wartosciowych ," 0,00 0,00

zwiqzek "'

Nazwa JST
wsp6ltworzqcel

.fli?uek

Kod GUS JST

zwiazek

Kwoty zobowiqzai zwiazku
wsp6ltworzorEgo przez

danq jednostkg samorzqdu
leryto alnego,

o kt6rych mowa
w art. 244 ust 1

Kwota zobowiezai
zl^/iqEku objelych
poQczeniem lub

gwemncja przez dan?
JST

(art. 244 ust. 2)

podstawie

art. 244 usl. 1 pkt 1

ustalone na

art. 2zl4 usl. 1 pkt 2

2014.44 23
2018.04.23

Kopia z dok!montu podpis6nego oteklronicznie wygone.owana dnia 201 0.04.?3
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Kopia z dokum€nu podpisan€go etekrronicznie sygonBrcwana dnis 201E.04.23


