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SYMBOLE

WOJ POWIAT GM NA TYP GM. zwrAzEK JsT rYP ZW

't4 12 00 0

Wyszczeg 6Inienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

A. DOCHODY OGOI_EM (A1+A2) 160 025 190,20 88 567 539,1

41. Dochody bieZqce 152 528 468,2C 85 338 247,1
42. Dochody majqtkowe
w tym: 7 496 722,0( 3 229 292,0a

A2 1 . dochody ze sprzedazy majqtku 300 000,0( 1 607,31
B. WYDATKI (81+82) 164 986 469,2C 67 747 313,45
B'1 . Wydatki bie2qce 1 39 605 847,2C 63 880 22'l ,5s

. Wydatki majqtkowe 25 380 622,0C 3 867 091,9C
C. WYNIK BUDZETU (nadwyzka+ / deficyt-) (A-B) -4 961 279,0C 20 820 225,6t
C1. Ro2nica migdzy dochodami bie2qcymi
a wydatkami bie2qcymi (A1-81) 12 922 621 ,0C 21 458 025,51

D1, PRZYCHODY OGOI-EM
z tego: I261 279,0C I 670 635,02

D'1'1 . kredyty, po2yczki, emisja papier6w warloSciowych
w tym: 2 500 000,0( 0,00

D111. ze sprzeda2y papier6w wado6ciowycl'f) 0,0( 0,0c
D12. splata udzielonych po2yczek 000 0,0(
D13, nadwyzka z lat ubieglych 0,00 00(
D14. prywatyzacja majqtku JST 0,00 0,0(
D15. wolne Srodki, o kt6rych mowa w ar1.217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych 6 761 279,0C I 670 635,02

D16. inne 2r6dla 0,0( 0,0c
UI, Ir'QLVTIQDY UGULTM
z rego: 4 300 000,0( 4 300 000,0c
D21. splaty kredyt6w i po2yczek, wykup papier6w
wartoSciowych
w tym:

4 300 000,0c 4 300 000,0c

)21 1. wykup papier6w warto6ciowych,) 00c 0,0c
)22. udzi el one p o 2y czki 0,00 0,0c
)23. inne cele 0,0c 0,00
nrepotrzebne skreSli0

wykazuje siQ papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, kt6rychwyjqtkiem tych, kt6rych zbywalnoSd jest ograniczona
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3)

5)

6)

Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (l)

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

jednostki wypelniajq za l, ll, lll i lV kwartal
jednostki wypelniajq tylko za lV kwartaty
wypelniajq jednostki, w kt6rych planowana lub wykonana roznica miedzy dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje siQ papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zb'ryvaln0g6 jest ograniczona

F' Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznycln

7)

9)

wykazuje siq w latach 2O14-2018

wypelniajE jednostki tylko za lV kwartaty

wykazuje sig w latach 20 1 3-201 I

Teresa BQk
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Wyszczeg o In ienie Plan (po zmianach)3) . 4'
vv yK o nanre

E. FINANSOWANIE DEFICYTU " 1E1+E2+E3+E4+55;
z tego: 4 961 279,0( 0,0c

E1. sprzeda2 papierow warto6ciowych wyemitowanych przez jednostkg
samorzqdu terytorialnego'' 00( 0,0c

E2. kredyty i po2yczki 2 500 000,0c 0,0(
E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego 00c 0,0(
E4. nadwyzka budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat
ubieglych 0,0( 0,00

E5. wolne Srodki jako nadwy2ka Srodk6w pieniq2nych na rachunku
biezqcym bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczei wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w i
pozyczek z lat ubieglych

2 461 279,0( 0,00

Wyszczeg 6Inienie Stan na koniec okresu sprawozdawc:zego

F1.l-qczna kwota wylqczeh zrelail, o kt6rej mowa w arl.243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:

2

0,00

F11. kwota wylqczeri, o kt6rych mowa w an.243 ust. 3 ustawv o finansach
publicznych 00(

F12. kwota wylqczert, o ktdrych mowa w ai..243 ust. 3a ustawv o finansach
publicznych 0,0c

F13, wykup papier6w warto6ciowych, splata kredytdw i po2yczek
zaciqgnigtych na.splatg pr"zejgtych zobowiqzah samodzielnego publicznego
zaKlaou opleKt zdrowotnei

0,00

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. 0,0c

F2. Zobowiqzania zwiqzku wspoltworzonego przez jednostkg samorzqdu
terytorialnego przypadajqce do splaty w roku budzetowym 0,0c

F3. Kwota zwiqzana z realizacjq wydetk6w biezqcych, o ktdrych mowa w aft
242 ustawy o finansach publicznvch u) 0,00

F4. Kwota planowanych wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatg
przejgtych zobowiqzafi samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego) na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalno5ci leczniczei '

00(

F5. Kwota wykonanych wydatkow bie2qcych ponoszonych na splatg
przejgtych zobowiqzai samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego, na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalno6ci leczniczei-'

0,0c
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (ll)

G. Przychody i rozchody na realizacjq program6w i projekt6w realizowanych z udzialem Srodk6w,
o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach publicznvch

10) wykazuje siQ papiery wartosciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywaln066 jest ograniczona

H' lnformacja o kwotach zobowiqza6 zwiqzkujednostek samorzqdu terytorialnego
podlegaiqcych doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicinych
przypadajqcych do splaty w danym roku bud2etowym na poszczeg6lne

rr) wypetniajE wytqcznie zwiqzki JST
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o Ttnans publ
Wyszczeg 6lnienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

G1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, po2yczek, emisji papierow
warto6ciowych na realizacjg programow i projekt6w realizowanych
z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w ar1. 5 ust.1 pkt 2 ustawv
o finansach publicznych, w tym:

00c 00(

G11. ze sprzeda2y papier6w wartosciowych io 0,0c 0,0c

G2. ROZCHODY z tytulu splaty kredyt6w, po2yczek, wykupu papierow
warto6ciowych na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych
zudzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawv
o finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0c

G21. wykup papierow wartosciowych 10)
0,0( 00c

tki samorzqdu terytorialnego wsp6ftworzace zwiazek ,,)

Nazwa JST
wspOltwozqcej

zwiqzek

Kod GUS JST
wspdltwozEdzej

zwtqzeK

Kwoty zobowiqzan zwiqzku
wsp6ltwozonego pzez

danq jednostkQ samozqdu
terytorialnego,

o kt6rych mowa
w atl., 244 usl. 1

z tego:
Kwota zobowiqzan
zwiqzku objgtych
porgczeniem lub

gwarancjq pzezdanq
JST

(aft 244 $t 2\

ustalone na
podstawie

art 244 ust 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

atl 244ust 1 pkt2

Sfin i" ^ ,.'+ 
'
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