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za okres od poczqtku roku do dnia 30 czerwca roku
2018

788

wojewddztwa
')

'lazwa

Regionalna lzba Obrachunkowa w Warszawie

sprawozdanie o nadwy2ce i deficycie
jednostki samorzqdu terytorialnego

1)

WOJ.

POWIAT

GIVINA

TYP GIV

't4

12

00

0

Plan (po zmianach)

Wyszczeg 6lnienie

TYP ZW

ZWIAZEK JST

Wyko nanie

A, DOCHODY OGOI-EM (A1 +A2)

146 327 530,0C

79 118 725,7t

41. Dochody biezqce

135 625 114,0C

74 822 751 ,42

A2

Dochody majqtkowe

4 295

10 702 416,00

W tVM:

2 472 441 ,00

A21. dochody ze sprzeda2y majqtku

97 4,3C

12 886,1

B WYDATKI (B1+B2)

156 032 953,00

61 697 942,41

Bl

Wydatki biezqce

129 789 098,00

58 398 924,82

82. Wydatki majqtkowe

zo 243 855,00

3 299 017,5€

C. WYNIK BUDZETU (nadwy2ka+ / deficyt-) (A-B)

-9 705 423,00

17 420 783,37

5 836 016,00

16 423 826,6C

14 755 423,00

5 755 423,31

C'l . RoZnica miedzy dochodami biezqcymi
a wydatkami biezqcymi (A1-81)
{J1, PRZYCHODY OGOTEM
z teqo:
U l. Kreoyty, pozyczKt, emrsja paprerow wanosctowycn

I

VM:
D 11,

2
D 3
n 4
D

000 000,00

0,0c

ze sprzedazy papier6w warto6ciowycl-f)

0,00

0,0c

splata udzielonych pozyczek

0,0c

0,0c

nadwyzka z lat ubieglych

0,0c

0,0c

prywatyzacja majqtku JST

0,0(

0,0c

5 755 423,0(

5 755 423.31

00(

0,00

5 050 000,0(

5 050 000,00

5 050 000,0(

5 050 000,0c

D15. wolne Srodki, o kt6rych mowa w ai..217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
D16, inne zr6dla
DZ, H-|JL\,HQDY UUULtsIVI
z teqo:
D2'1 . splaty kredytow i po2yczek, wykup papier6w
wartoSciowych
w tym:

1 wykup papierow

00(

0,0c

D22. udzielone po2y czki

0,0c

0,0c

D23 inne cele

00(

0,0c

D2'1

warto6ciowych'z)

niepotrzebne skreSlic
2

wykazuje siQ papiery warto6ciowe z wyjqtkiem tych, ktorych zbywalnoSc jest ograniczona
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (l)
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Plan (po zmianach)3)

Wyszczeg olnienie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU
z teoo:

u'

1E1+E2+E3+E4+E5)

E3

0,0(

00(

U,UU

3 950 000,0(

0,00

00(

0,0(

00(

0,0(

5 755 423,0(

0,0(

prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

E4, nadwy2ka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat
ubieqlych
E5. wolne 5rodki jako nadwy2ka Srodk6w pienigznych na rachunku
bie2qcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeh wyemitowanych papier6w wado6ciowych, kredyt6w i
po2vczek z lat ubieqlvch
3)

4l
s)
6)

o)

I705 423,0(

El . sprzeda2 papier6w warto5ciowych wyemitowanych przez jednostkg
samorzqdu terytorialnego''
E2. kredyty i po2yczki

Wyko nanle

jednostki wypelniajq za l, ll, lll i lV kwartal
jednostkl wypelniajq tylko za lV kwartaly
wypelniajE jednostki, w kt6rych planowana lub wykonana roznica miQdzy dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje siQ papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, ktorych zbywalnoSc jest ograniczona

F. Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art.242 i243 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg 6Inienie

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

F1. l-Eczna kwota wylqczeh z relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ust 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

0,0(

w tvm:
F11 , kwota wylqczef , o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznvch

0,0c

F'12 kwota wylqczen, o ktorych mowa w an.243 ust, 3a ustawy o finansach
publicznvch

0.0(

F13. wykup papier6w wadoSciowych, splata kredyt6w i po2yczek
zaciqgniqtych na splatg prTejgtych zobowiqzaf' samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnei '

0,0(

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

0,0c

F2, Zobowiqzania zwiqzku wsp6ltworzonego przez jednostkg samorzqdu
terytorialnego przypadajqce do splaty w roku bud2etowym

0,0c

F3 Kwota zwiEzana zrealizacjq wyd-atk6w biezqcych, o kt6rych mowa w art.
242 uslawv o finansach publicznvch "'

0,0c

F4 Kwota planowanych wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatq
przejgtych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconegq,na zasadach okre5lonych
-'
w ustawie o dzialalno6ci leczniczei

0,00

F5. Kwota wykonanych wydatk6w biezqcych ponoszonych na splatg
przejgtych zobowiqzah samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego,na zasadach okre5lonych
w ustawie o dzialalno6ci leczniczei-'

0,00

8)

wykazuje sig w latach 2014-2018
wypelniajq jednostki tylko za lV kwartaty

9)

wykazuje si9 w latach 201 3-20

7)

1 B

riski
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (ll)
G. Przychody i rozchody na realizacjq program6w i projekt6w realizowanych z udzialem 5rodk6w,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg

Plan (po zmianach)

o Inienie

Wyko nanie

G1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, po2yczek, emisji papier6w
warto6ciowych na realizacjg program6w i projektow realizowanych
z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w a(. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznvch, w tvm:

0,0c

0,0(

G11. ze sprzedazy papier6w wafio3ciowych

0,0c

0,0(

c2 ROZCHODY z tytulu splaty kredyt6w, po2yczek, wykupu papierow
warto6ciowych na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych
zudzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w ad. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach oublicznvch. w tvm:

0,0c

0,0(

G21. wvkup paoier6w warto5ciowvch

0,0c

0,0i

,ot

10r

10) wykazuje sig papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbryalnosc jest ograniczona

H. fnformacja o kwotach zobowiqzaf zwiqzkujednostek samorzqdu terytorialnego
podlegajqcych doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych

przypadajqcych do splaty w danym roku bud2etowym na poszczeg6lne
jednostki samorzqdu terytorialnego ws
ce zwl
z tego:
Nazwa JST

Kod GUS JST

wsp6ttwozqcej

wsp6ttwozqdzej
zwtazeK

Kwoty zobowiqzai zwiqzku
wspoltwozonego pzez
danq jednostkg samozqdu
terytorialnego,
o kt6rych mowa
w ad 244 ust 1

ustalone na

uslatone na

^PUUJ
^j^.^.,,iravvrE^

art. 244 ust. 1 pkt

Pvv.
1

ra vvrc

art. 244 |s.t. 1

pkl2

Kwota zobowiqzah
zwiqzku objgtych
porQczeniem lub
gwarancjq pzez danq
JST

(art 244 ust

r1) wypelniaiq wylEcznie zwiezki JST
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