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ZWIAZEK JST TYP ZW

Wyszczegolnienie
i

A. DOCHODY OGOtEM {A1 +A2)

A1 . Dochody bieza,ce
A2. Dochody maja,tkowe
w tym
A21 . dochody ze sprzedazy maja,tku

B WYDATKI (B1+B2)

B1. Wydatki bieza.ce

K2 Wydatki maja.tkowe

X WYNIK BUD2ETU (nadwyzka+ / deficyt-) (A-B)
C1. Roznica mi^dzy dochodami biez^cymi
a wydatkami bieza,cymi (A1-B1)
D1 PRZYCHODY OGOtEM
z tego.
D1 1 kredyty, pozyczki, emisja papierbw wartosciowych
w tym.
D1 1 1 . ze sprzedazy papierow wartosciowycH'

D12 splata udzielonych pozyczek

D13. nadwyzka z lat ubiegtych

D14 prywatyzacja maja.tku JST
D1 5 wolne Srodki, o ktbrych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

D16. inne zrodta
D2 ROZCHODY OGOtEM
z tego.
D21 . sptaty kredytbw i pozyczek, wykup papierow
wartosciowych

| w tym.
^^1 1 wykup papierow wartosciowycrr''

^22 udzielone pozyczki

D23. inne cele

Plan (po zmianach)
i

19480022,00

19471 832,00

8 190,00

8 190,00

21 035022.00

19448022,00

1 587 000,00

-1 555000,00

23810,00

1 995 000,00

1 995 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0.00

0,00

0,00

Wykoname
3

5485 545,77

5477 355,77

8 190,00

8 190,00

4 398622,14

4 398 560,84

61 30

1 086923,63

1 078 794,93

1 004 183,33

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 004 183.33

0,00

400 000,00

400 000.00

0.00

0,00

0.00

11 niepotrzebne skreslic
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Dane uzupetniaja.ee do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanre deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie

E FINANSOWANIE DEFICYTU*' (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego

E1 sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostke
samorza,du terytonalnego"

E2. kredyty i polyczki

E3 prywatyzacja maja.tku jednostki samorza,du terytorialnego

E4 nadwyzka budzetu jednostki samorza,du terytorialnego z lat
ubiegfych

E5 wolne srodki jako nadwyzka srodkdw pienieznych na rachunku
Diez^cym budzetu jednostki samorza,du terytorialnego, wynikaja,cych
z rozliczen wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytdw i
pozyczek z lat ubiegtych

Plan (pozmianach)3 '
2

1 555 000,00

0,00

1 555 000,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie *'
•

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

, . . ] • . . . ii. wypelniaia za I. II. lit i IVkwartal
jednoslki wypelmaja tylko za IV kwartaly
wypelniajg jednostki. w ktorych planowana lub wykonana rdinica miedzy dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje 519 papiery wartoSciowe z wy|a,lkiam tych, klirych zbywalnoid jesl ograniczona

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

Wyszczegolnienie
i

F1 . ta,czna kwota wylqczeri z relacji, o ktdrej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym

F1 1 . kwota wyla.czeri, o ktbrych mowa w ad. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych

F12 kwota wylqczen, o ktdrych mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach
publicznych

F13 wykup papierow wartosciowych. sptata kredytdw i po±yczek
zacia.gnietych na splate przejetych zobowia.zari samodzielnego publicznego
zaMadu opieki zdrowotnej''

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

F2 Zobowia/ama 2wia,zku wspbttworzonego przez jednostke samorza.du
terytorialnego przypadajqce do sptaty w roku budzetowym

F3. Kwota zwia.zana z realizacja. wydatkbw biezqcych, o ktbrych mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych "

F4 Kwota planowanych wydatkbw bieza.cych ponoszonych na sptate
przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zaMadu
opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okre^lonych
w ustawie o dziaialnosci leczniczej

F5 Kwota wykonanych wydatkbw biezqcych ponoszonych na splate
przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu
opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych
w ustawie o dziatalnosci leczniczej

Stan nakoniecokresusprawozdawczego
y
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wypelniaia, isdnoslkr tylko za IV kwartaly
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Dane uzupetniaja.ee do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczegblnienie

G1. PRZYCHODY z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierbw
wartosciowych na realizacje programbw i projektbw realizowanych
z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym

G1 1 . ze sprzedazy papierdw wartosciowych ">'

G2. ROZCHODY z tytulu splaty kredytow, pozyczek, wykupu papierow
wartosciowych na realizacje programdw i projektbw realizowanych
z udziatem srodk&w, o ktbrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym

G21. wykup papierow wartosciowych '"''

Plan (pozmianach)

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie

0,00

0,00

0,00

0,00

101 wykazuje 519 papiery wartoSciowe z wyjqtkiem lych, k(6rych zbywalnosc jesl ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiqzah zwia.zku jednostek samorzadu terytorialnego
podlegajqcych doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadaja,cych do splaty w danym roku budzetowym na poszczegolne
jednostki samorza.du terytorialnego wspottworzqcc zwi^zek ":

Nazwa JST
wspottworz^ce]

zwia^ek

Kod GUS JST
wsp6ltworzqdzej

zwî zek

z tego:

Kwoty zoDowi^zan zwiazku
wspottworzonego przez

dan^ jednostk^ samorzadu
terylonalnego,

o ktfirych mowa
w art 244 ust 1

uslalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust 1 pkt 2

Kwota zobowiazari
zwiazku ob|§tych
por^czeniem lub

gwarancja. przez dang
JST

(art 244 ust 2)

niaj^ wyt^cznie
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WyjaSnienia do sprawozdania Rb-NDS
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