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Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 21 't56 492.4t 13 365 376.4f

A1. Dochody bie2qce 15 995 597,6: 12 5't6151.81

A2. Dochody maj4tkowe 5 160 894.8( 8/.9224.6:.

B. WYDATKI(81+82) 23 459 814.21 12 056 908.3i

81. Wydatki bie2qce 1 5 373 050.5r 10 @r 884.9{

82. hfdatkimajqtkowe I 086 763.7i 1 192 023.31

c. NADWYzKA/DEFTCYT (A-B) -2 303 321,71 1 308 468.1

ul. Pnzycnooy ogofem
z tego: 3 192 005,1 621 638,1

D11. kredyty i poZyczki
w Vm: 2 s70 367.O( 0,0(

D111. na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt 2 ustawv o finansach publicznych 410 367.0( 0.0(

D12. sptata pozyczek udzielonych 0,0( 0,0(

u]J. naowyzKa z rat uDregrycn
wtym: 0,0( 0,0(

D131. na pokrycie deficytu 0,0( 0,0(

u]4. paprery wanoscpwe
w $m:

0,0( 0,0(

D141. na realizacje program6w iprojekt6w realizowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,0( 0,0(

D15. prywatyzacja majqtku jst 0,0( 0.q

D16. wolne Srodki, o kt6rych mowa w aft. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych
w tym:

621 638.1i 621 638,1

D161. na pokrycie deficytu 432 954.7( 0,0(

D17. inne 2r6dla 0,0( 0,0(

D2. Rozchody og6lem
z tego: 888 683.3: 738 683.3:

uzl. sFaty Kreoytow I pozyczeK
wtvm: 850 000.0( 700 000.0(

D211. na realizacje programow i projeldow realizowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach oublicznvch

0,0( 0,0(

D22. potyczki (udzielone) 38 683,3: 38 683,3i

D23. wykup papierOw wartoSciowych
w tym: 0,0( 0,0(

u231. na realizacje programow lprojeKtow realizowanych z udziafem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,0( 0,0(

D24. inne cele 0,0( 0,0(

t ) niepotzebne skrBsliC
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Dbne uzupetniaiqce:

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

E. FINANSUyUAN|E UEFt(;Y I U (El+EZ+EJ+E4+EOr'
z tego: 2 303 321.71 0,0(

E1. spzeda2 papier6w warto5ciowych wyemitowanych przez jednostkg
samozadu teMorialneoo 0,0( 0,0(

E2. kredyty i po2ycaki 1 870 367.0( 0,0(

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samoz4du terytorialnego 0,0( 0,0(

E4. nadwy2ka bud2etu jednostki samozAdu terytorialnego z lat ubiegtycb 0,0( 0,0(

t5. wolne srodKrraKo nadwyzKa srodKow plenleznych na rachunku
bie2qcym bud2etu jed nostki sa moz4d u terytoria I nego, wyn ikajqcych
z rozliczefi wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w i

po8czek z lat ubieglych

43295/.71 0,0(

jednoslki wypelniaiq za l, ll, lll i lV l(wartal

Jednoslki wypohieiq tylko za lV kvrarlal

wypelniajq iednoslki, w kl6rych plano,vene lub wykonana r62nice miedzy dochodami a wydetkami jest ujemne

F. Dane uzupelniaiqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art. 242a 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

Fl. Lqczna kwotawyleczeR z relaqr, o ktorej mowa w afi.243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:

0,0( 0,q

F'l 1. kwota wylqczei, o kt6rych mowa w arl. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,0( 0,0(

F12. kwota wyl4cze6, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 0,0( 0,0(

F'f c. wyKup papr€row yvanoscrowycn, spata Kreoytow I pozyczeK zaqqgntetych na splatg
przeietvch zobowiazafi samodzielneoo oubliczneqo zakladu ooieki zdrowotnei 0,0( 0,0(

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rvnki pzed 1 stvcznia 2010 r. 0,0( 0,0(

tz. Lobw{t4zanra ztvr4zl(u wspoltwozonego przez Jednostke samorz4du terytonalnego
ozvoadaiace do solatv w roku bud2etowvm 0,0( 0.(x

F3. Kwola viltq4€na z realtzaq4wydatkow biezqcych, o ktorych mowa w aft. 242 ustawy o
finansach oublicznvch 0,0( 0,0(

F4. Kwola wydatkow bie2qcych ponoszonych na splat? przejelych zobowiqzan
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach
okre5lonych w ustawie o dzialalnoSci leczniczei

0,0( 0,0(
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WYraanlonla do sprawozdanla Rb- DS

Kotekta w aniqaku z ni€wykazani€m w pozycji 01 I 1 plsno anego kredylu w wysokosci 41 0.367,0021 na realizeqg proj€ktu Falizor ,an€go z
udzialem 5rodk6w. o kt6rvch mowa w art.S ust. 1 okt 2 ustawv o finansach oublicznvch.
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