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Wyszczeg 6Inienie

TYP ZW

ZWIAZEK JIJT

Wyko nanie

A. DOCHODY OGOI-ElV (A1+42)

163 363 410,65

166 773 180,06

A1. Dochody biezqce

156 256 252,65

158 864 976,40

7 107 158,00

7 908 203,66

A2

Dochody majqtkowe
w tvm:

4 500,0c

6 706,81

B. WYDATKI (81+82)

168 739 475,65

162 506 641,05

B1. Wydatki biezqce

143 331 001,65

138 671 625,47

421. dochody ze sprzeda2y majqtku

82. Wydatki majqtkowe

25 408 474,0C

C WYNIK BUDZETU

-5 376 065,0C

(nadwy2ka+ / deficyt-) (A-B)

Cl

R6znica miQdzy dochodami biezqcymi
a wvdatkami biezacvmi (A1-81)
D1, PRZYCHODY OGOt-EIVI
z teqo:
Dl'1 , kredyty, po|yczki, emisja papierow wartosciowych
w tvm:

D|11

12 925 251

I

23 835

01

5,58

4 266 539,0'1

20 193 350,93

,0C

676 065,0C

1

1 670 635.02

2 500 000,0c

2 000 000,00

0,00

0,00

D'1 2. splata udzielonych po2yczek

0,00

0,00

D13 nadwyzka z lat ubieglych

0,00

0,00

D14 prywatyzacja majqtku JST

0,0c

000

ze sprzedazy papierow warto6ciowycl"f)

D15, wolne Srodki, o ktorych mowa w aft.217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

I

7 176 065,0C

670 635,02

0,0c

0,0c

4 300 000,0c

4 300 000,0(

4 300 000,0c

4 300 000,0t

0,0c

0,0t

D22 udzielone po2yczki

0,0c

0,00

D23 inne cele

0,0c

0,00

D16 inne 2r6dla
D2. ROZCHODY OGOLEM
z teqo:
D21 splaty kredyt6w i po2yczek, wykup papierow
wartoSciowych
w tvm:
D21

1 wykup papierow wado6ciowych')

r) niepotrzebne skfe6lic
2t

wykazuie sig papiery warto6ciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywalnosd 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 6lnienie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU

u'

1E1+E2+E3+E4+E5)

Wyko nanie

5 376 065,0(

0,0(

0,0c

00c

2 500 000,0(

00r

E3, prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

00(

0,0(

E4. nadwy2ka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat
ubieolvch

00(

0,0(

2 876 065,0(

0,00

z teoo:

E1. sprzeda2 papier6w wartoSciowych wyemitowanych przez jednostkg
"'
samorzadu tervtorialnego
E2. kredyty i po2yczki

E5 wolne srodki jako nadwyzka 6rodk6w pienie2nych na rachunku
bie2qcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczen wyem itowanych pa pier6w warto6ciowych, kredyt6w i
oo2vczek z lat ubieqlvch
jednostki wypelniajE za l, ll, lll i lV kwartal
jednostki wypetniajq tylko za lV kwartaty
wypelniajq jednostki, w ktorych planowana lub wykonana roznica miedzy dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje sig papiery warto6ciowe z wyjqtkiem tych, ktdrych zbywalnoSC jest ograniczona

3

5
6

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

o

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Inienie

F1.l-qczna kwota wylqczen z relacji, o kt6rej mowa w an.243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym

0,00

w tvm:

F11 kwota wylqczeri, o kt6rych mowa w
publicznych

ar1.

F'12. kwota wylqczefi, o ktorych mowa w
publicznvch

an 243 ust. 3a

243 ust. 3 ustawy o finansach

0,0c

ustawy o finansach

0,0c

F13, wykup papier6w warto6ciowych, splata kredytow i po2yczek
zaciqgniqtych na splatg pqejgtych zobowiqzai samodzielnego publicznego
''
zakladu opieki zdrowotnej

0,0c

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

0,0(

F2. Zobowiqzania zwiqzku wsp6ltworzonego przez jednostkg samorzqdu
terytorialneqo przypadajqce do splaty w roku budzetowym

0,00

F3. Kwota zwiqzanazrealizacjqwyd-atk6w biezqcych, o ktorych mowa w art.
242 ustawv o finansach publicznych "'

0,00

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

0,0c

F5. Kwota wykonanych wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatq
przejgtych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconegq, na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalnoSci leczniczei

0,0c

7)

wykazuje siQ w latach 20 1 4-201 8

8)

wypelniajq jednostki tylko za lV kwartaly

9)

wykazuje siQ w latach 2013-2018
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (ll)

G. Przychody i rozchody na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem 5rodk6w,
o kt6rych mowa w art.5 ust. 1pkt2 ustawy o finansach publicznych
Plan (po zmianach)

Wyszczeg 6lnienie

Wyko nanie

G1 . PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, po2yczek, emisji papierow
warto6ciowych na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych
zudztalem 5rodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznvch, w tvm:

00(

00(

G11 , ze sprzedazy papier6w

00(

00(

00(

0,0(

00(

00(

wafiosciowych

10)

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

wyKup papierOw wartosciowvoh

'o)

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

H. Informacja o kwotach zobowiqzaf zwiqzku jednostek samorzqdu terytorialnego
podfegajqcych doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych

przypadajqcych do splaty w danym roku bud2etowym na poszczeg6lne
jed nostk i samorzqd u te rytoria I neg o ws p6ft wo rzqce zwi qzek "l
z tego:

Nazwa JST

Kod GUS JST

wspoltwozqcej

wsp6ltwozqdzej

zwtqzeK

Kwoty zobowiqzah zwiqzku
wsp6ltwozonego pzez
danq jednostke samozqdu
terytorialnego,
o kt6rych mowa
w art 244 ust 1

uslatone na

uslatone na
nnrlc+rrvia

podstawie

art 244 ust

1 pkt

1

aft 244 wt

1 pkt 2

Kwota zobowiqzan
zwiqzku objetych
porQczeniem lub
gwarancjq pzez danE
JST

(art 244 ust

2)

r1) wypelniaiq wylqcznie zwiqzki JsT
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