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00

0

Wyszczeg 6lnienie

A

Plan (po zmianach)

DOCHODY OGot-EM (A1+A2)

.A1. Dochody biezqce

A2. Dochody majqtkowe
w tym:

A21. dochody ze sprzeda2y majqtku

ZWIAZF-K JST

TYP ZW

Wyko nanie

148 225 947,61

154 128 612,1

137 403 330,61

141 344 755,57

10 822 617,0(

12 783 856,61

2 472 441 ,0(

4 826 707,32

B. WYDATKI (81+B2)

157 931 370,61

151 454 519,49

81. Wydatki biezqce

131 216 107,61

127 041 263,73

82. Wydatki majatkowe

26 715 263,0C

24 413 255,76

C

-9 705 423,0C

2 674 092,65

187 223,00

14 303 491 ,84

14 755 423,0C

12 055 423,31

WYNIK BUDZETU (nadwyzka+ / deficyt-) (A-B)
\- r. Kozntca mtgozy oocnodamt btezqcymt
a wydatkami bie2qcymi (A1-81)

D1 PRZYCHODYOGOLEM
z tego:

kredyty, po2yczki, emisja papier6w warlo6ciowych
w tym:
D11 ,

I

000 000,00

6 300 000,00

D111. ze sprzeda2y papier6w wado6ciowycl'f)

0,0c

0,00

D12. splata udzielonych po2yczek

0,0c

00(

D13 nadwy2ka z lat ubieglych

0,00

00r

D14 prywatyzacja majqtku JST
D15 wolne Srodki, o kt6rych mowa w

0,00

0,0(

5 755 423,0C

5 755 423,31

00(

00c

5 050 000,0(

5 050 000,0c

5 050 000,0(

5 050 000,0c

0,0c

0,0(

ar1.

217 ust2 pkt6

ustawy o finansach publicznych

D16 inne zrodla
DZ, H-|JLI-T1QDY UGOLTM
z tego:

DZ1 sptaty Kredytow t po2yczek, wykup papier ow
wadoSciowych
w tym:
D21 1. wykup papier6w wartosciowych,t

D22 udzielone po2yczki

0,00

0,0c

D23 inne cele

0,0c

0,00

niepotrzebne skreSlii
lvykazuje siq papiery wadoSciowe z wyjqtkiem tych, ktorych zbywalnoG(; jest ograniczona
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (l)
E. Finansowanie deficytu, zgodnie
Wyszczeg

z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

tr In

ienie

Plan (po zmianach)3)

E. FINANSOWANIE DEFICYTU., (E1+E2+E3+E4+E5)

I705

z teoo:
E'l . sprzedaz papierow warto6ciowych wyemitowanych przez jednostkg
samorzqdu terytoria Inego -'

E2. kredyty i po2yczki

Wykonanie

o)

423,0(

0,00

0,0(

0,0(

3 950 000,0(

0,0(

E3. prywatyzacja nrajqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

00(

0,0(

E4, nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat
ubieglych

0,0(

0,0c

5 755 423,0(

0,0c

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodkow pienlgznych na rachunku
bie2qcym bud2etu .lednostki samorzqdu te ytorialnego, wynikajqcych
z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w i
poZyczek z lat ubieglych
l)
4)
5)

6)

jednostki wypelniajq za l, ll, lll i lV kwartal
jednostki wypelniajq tylko za lV kwartaly
wypelniajq jednostki w ktorych planowana lub wykonana roznica miqdzy dochodami a wydatkami jest
ujemna
wykazuje sig papiery wartoSciowe z wyjEtkiem tych, ktorych zbywalnosi jest ograniczona

F' Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art.242 i243 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg

o

lnienie

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

F1 l-qczna kwota v,,ylqczeh zrelac:.1i, o ktorej mowa w art.243 ust 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

0,0c

w tvm:

F11 kwota wylqczen, o ktorych mowa w art 243
puDilcznycn

F'l2

kwota wylqczeri, o kt6rych mowa w
publicznych

ust 3 ustawy

o finansach

art 243 ust. 3a ustawv

0,0(

o finansach

0,00

F13. wykup papierow warto6ciowyr;h, sp{ata kredytow i po2yczek
atq p rrzej gtych zobowiqzan sa mod ziel nego pu blicznego
wotnej
r I

0,0c

F14 wykup obligacji nominowanych w walr-rtach obcych wyemitowanych na
zagrantczne rynki przed 1 stycznia 20.10 r

0,0c

t2. Lobowiqzania zrviqzku wsp6ltworzonego przez jednostkg samorzqdu

terytorialnego przypgggEgg_q91p|ifjy{ roku budzetowym

0,0c

F3 Kwota zwiqzant z realizac)qwydatkor^r bie2qcych, o kt6rych mowa w art.
242 ustawy o finan=

0,00

F4 Kwota planowanycl.r wydatkow biezqcych ponoszonych na splatg

przejgtych zobowiq:.tan samodzielnego putrlicznego zakladu
opieki zdrowotnej pr zeksztalconego)na zasadach okre6lonych
w ustawie o dzialalrrosci leczniczei

0,00

F5. Kwota wykonalych wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatg
przejqtych zobowiqzan samodzielnego prrblicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego)na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalloSci leczniczej '
7l

0,00

wykazuje sig w lata.ih 2014-2018
wypelniajE jednostk ty ko za lV kwartaly
wykazuje sig w lata.h 201 3-201

B
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Dane uzupelniajace do spraw<lzdania Rb-NDS (ll)

G. Przychody i rozchody na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem Srodk6w,
o kt6rych mowa w art.5 ust. 1pkt2 ustawy o finansach publ
publicznvch
Wyszczeg 6lnienie

Plan (po zmianach)

Wyko nanie

G1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, po2yczek, emisji papier6w
warto6ciowych na realizacjg program6w i projekkSw realizowanych
z udzialem 3rodk6w, o kt6rych mowa w arl 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

00c

0,00

G11. ze sprzeda2y papier6w warto6ciowych

000

0,0c

wartoSciowych na rea|zac1g program6w i projektdw realizowanych
zulzialem 5rodk6rv, o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,0c

0,00

G21. wykup papierow warto6ciowvch

00(

0,00

c2. ROZCHODY

ror

z tytLrlu splaty kfedyt6w, po2yczek, wykupu papierow

10)

wykazuje sig papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywalno6c jest ograniczona

Kod GUS JST
wsp6ltworzqdzej
zwtEzeK

Kwoty zobowiQza n zwiqzku
wsp6ltwozonego przez
danq jednostkQ samozqdu
terytorialnego,

o kt6rych mowa
w aft.244 usl.1

Kwota zobowiqzan
zwiqzku objQtyoh
porgczeniem lub
gwarancjq pze:zclanq
JST

(art.244 usl

2-)

rr) wypelniaiq wylqcznie zwiazki JST
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