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Wyszczeg6lnienie

TYP ZW.

ZWIAZEK JST

Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2)

132 703 633,0(

39 299 403,71

A1 Dochody biezqce

127 478 3't2,Ol

39 299 '195,1
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5 it25

Dochody majqtkowe

144 777 896.01
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B1. Wydatki biezqce
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:27 643 674,51

82 Wydatki majAtkowe
C. NADWYZKA/DEFICYT
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D111, na rcaltzac)e programow i projektow realrzowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

00(
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D12 splata pozyczek udzielonych

00t
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00(
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00(
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91 092,21

5 t61 092,2t

91 092.2i

00(

00

00(

00
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D1 31
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lJ'14 paprery wartoscrowe
w tvm:

D141 na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
6rodkow. o kt6rvch mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawv o finansach publicznvch

D15 prywatyzacja majqtku jst
D10 wolne

SrodKi, o ktorych mowa w art.
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o trnansach

D17 inne 2rodla
D2. ROZCHODY OGOLEM
z teqo:
D21 splaty kredytow I pozyczek
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)21 1 na realtzac)Q programow I projeKtow realrzowanycn z udz
irodkow, o ktorvch mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawv o finansach
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Dane uzupelniajqce:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Plan (po zmianach)

Wyszczeg6lnienie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU(El +E2+E3+E4+E5)

Wykonanie

12 074 263,01

00(

00

00(

10 950 000,2r

00(

E3 prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

00

00(

E4, nadwyzka bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat ubieglych

00

z teqo:
E'1, sprzeda2 papier6w warto6ciowych wyemitowanych przez jednostkq

samorzadu tervtorialneqo
E2, kredyty i poZyczki

E5 wolne

Srodki jako nadwyzka 6rodk6w pieniQznych na rachunku

biezqcym budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeh wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredyt6w t
oozvczek z lat ubieolvch

2)
3)
4)

124 262,7

0

jednoslki wypelniaiq za l, ll, lll i lV kwertal
jednostki wypelniaiq lylko za lV kwartal
wypelniaiq iednostki, w ktdrych planowana lub wykonana r62nica miQdzy dochodami a wydatkemi jest ujemna

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

F1 LEczna kwota wylqczeir z relacji, o ktorej mowa w art 243 ust

1 ustawy o finansach

publicznych w okresie sprawozdawczym

Fl 1 kwota wytqczen, o ktorych mowa w art 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych

Fl2

kwota wylEczei, o kt6rych mowa w

art 243 ust 3a ustawy

o finansach publicznych

F'13 wykup papier6w wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaciqgnigtych na splatQ

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
zed 'l stvcznia 20 1 0

F2

r

ZobowiEzania zwiqzku wspoltworzonego przez jednostkq samorzqdu terytorialnego

F3. Kwota zwiEzana z r€alizacjq wydatkow biezEcych, o ktorych mowa w
-'
finansach oublicznvch

art 242 ustawy

o

F4 Kwota wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatQ przejgtych zobowiqzail
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach

5)

wlpern aiq iednostki tylko za lv kwarla.,
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