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A. DOCHODY OGOLEM (A1+A2)

18 913 246,06

14248 548,71

A1 . Dochody biez^ce
A2. Dochody maja,tkowe
w tym:
A21 . dochody ze sprzedazy maj^tku

17829872,31

13983049,71

1 083 373,75

265499,00

0,00

0,00

B. WYDATKI (B1 + B2)

20 349 532,74

13 035 784,97

B1. Wydatki bieza.ce

17640 133,93

12 899 451,37

B2. Wydatki maj^tkowe
C. WYNIK BUDZETU (nadwyzka+ / deficyt-) (A-B)
C1. Roznica rniedzy dochodarni biez^cymi
a wydatkami biez^cymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGOLEM
z tego:
D11. kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych
w tym:
D1 1 1 . ze sprzedazy papierow wartosciowycri'

2 709 398,81

136333,60

-1 436 286,68

1 212 763,74

189738,38

1 083 598,34

1 677 164,68

736 286,68

940 878,00

0,00

0,00

0,00

D12. sptata udzielonych pozyczek

0,00

0,00

D1 3. nadwyzka z lat ubieglych

0,00

0,00

D14. prywatyzacja maj^tku JST
D15. wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
D16. inne zrodla
D2. ROZCHODY OGOtEM
z tegoD21 . sptaty kredytow i pozyczek, wykup papierow
wartosciowych
w tym:
D21 1 . wykup papierow wartosciowyctf >

0,00

0,00

736 286,68

736 286,68

0,00

0,00

240 878,00

180658,50

240 878,00

180658.50

0,00

0,00

D22. udzielone pozyczki

0,00

0,00

D23. inne cele

0,00

0,00
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Dane uzupeJniaja.ee do sprawozdania Rb-NDS (I)
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczegolnienie

Plan (po zmianach) 31

Wykonanie

?

!

E. FINANSOWANIE DEFICYTU" (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

4|

3

1 436 286.68

0,00

0,00

0,00

E1. sprzedaz papierow wartosciowych wyemitowanych przez jednostke.
samorza,du terytorialnego 0 '

700 000,00

000

H3. prywatyzacja maja,tku jednostki samorzadu torytonalnngo

0,00

0.00

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzadu lerytorialnego z lat
ublegtych

0,00

0,00

E2. kredyty i pozyczki

E5. wolne srodki jako nadwyzka srodkow pienieznych na rachunku
bieza,cym budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, wynikaja,cych
z rozNczeh wyemitowanych papierow wartosciowych, kredylow i
pozyczek z lat ubiegtych

736 286,68

0,00

jodnoslki wypolniajs] za I. II, Ml i IV kwarlal
jodnostki wypelniajg lylko za IV kwartaly
wypelniaia. jednoslki. w ktotych planowana lub wykonana roznica micdzy dochodami a wydalkami jest ujemna
wykazu|e si^ papiery warloSciowe z wyj^tkiom tych. ktorych /bywalnosc jost ograniczona

F. Dane uzupetniaj^ce do wyliczenia relacji, o ktorych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
Wyszczegolnienie

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

i

2

F1 . La.czna kwota wyl^czeri z relacji, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:

0.00

F11 . kwota wyta,czeh. o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych
F12. kwota wyt^czeri, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych

0,00
0,00

F13. wykup papierow wartosciowych, sptata kredytow i pozyczek
zaciagnietych na splate przejetych zobowia,zati samodzielnego publicznego
zaktadu opieki zdrowotnej"

0,00

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

0,00

F2. Zobowia.zania zwi^zku wspdttworzonego przez jednostke samorzadu
terytorialnego przypadaja.ce do sptaty w roku budzetowym
F3. Kwota zwia,zana z realizacj^ wydatkbw bieza,cych, o ktorych mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych ";
F4. Kwota planowanych wydatkow bieza_cych ponoszonych na splat?
przejQtych zobowia,zari samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych
w ustawie o dziatatnosci leczniczej
F5. Kwota wykonanych wydatkow bieza.cych ponoszonych na sptate
przejetych zobowia,zari samodzielnego publicznego zaMadu
opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych
w ustawie o dzialalnosci leczniczej

0,00
0,00

0,00

0,00

wykazuje si§ w lalach 2014-2018
wypelniajq jednostki lylko za IV kwartaty
wykazujesiifwlatach 2013-2018
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Dane uzupeJniaja,ce do sprawozdania Rb-NDS (II)
G. Przychody i rozchody na realizacje programow i projektow realizowanych z udzialem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczegolnienie

Plan (pozmianach)

Wykonanie

!

2

3

G1 . PRZYCHODY z tytutu kredytow, pozyczek, emisji papierow
wartosciowych na realizacje programow i projektow realizowanych
z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych. w tym:

0,00

0,00

G1 1 . ze sprzedazy papierow wartosciowych ""

0,00

0,00

G2. ROZCHODY z tytulu splaty kredytow, pozyczek, wykupu papierow
wartosciowych na realizacje. programow i projektow realizowanych
z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00

0,00

G21. wykup papierow wartosciowych ""

0,00

0.00

zujo SIQ papiery wartosciowe z wyj^tkiem lych, ktorych zbywalnosc jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiazari zwiazku jednostek samorze|du terytorialnego
podlegajajcych doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadajacych do spfaty w danym roku budzetowym na poszczegolne
jednostki samorzqdu terytoriatnego wspottworz^ce zwi^zek '"
z tego:
Nazwa JST
wsp6ltworzqcej
zwi^zek

Kod GUS JST
wspoltworz^dzej
zwi^zek

Kwoty zobowiqzan zwiazku
wspoltworzonego przez
danq jednostk? samorzqdu
terytorialnego.
o ktorych mowa
w art 244 ust. 1

ustalone na
podstawie
art 244 ust 1 pkt 1

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 2

Kwota zobowiqzari
zwiazku objetych
por^czeniem lub
gwarancj^ przez dan^
JST
(art. 244 ust. 2)

Malgorzala Dzwanok

Malgorzala

Przowodnicza.cy Zar/adu

Skarbnik

2018 1022

2010 1032
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Wyjasnienia do sprawozdania Rb-NDS
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